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Åpning 
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpner forbundstinget 2018. 
Hilsen fra Rita Ottervik, ordfører Trondheim kommune 
Hilsen fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
 
 

Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli utdelt på tinget. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Fullmaktene godkjennes 
 
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og forretningsorden 

1. Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt. 
 
2. Ledelse, taletid m.v. 
Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. 
 
Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. 
Taletiden begrenses til 4 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang. 
Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med de 
inntegnede talere. 
 
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak. 
 
3. Forslag 
Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag 
kan også leveres elektronisk til vigdis.hobol@orientering.no. Forslag som opptas, men som 
på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. 
 
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. 
 
Eventuell redigering og samordning av innkomne forslag foretas av redaksjonskomitéen etter 
anmodning av ordstyreren. 
 
4. Avstemninger 
Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges.  Om avstemninger ved valg, jfr. NOFs lov 
§ 18 og NIFs lov § 2-21. 
 
Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer. 
Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomitéen, når ordstyreren ber 
om det. 
 
5. Protokoll 

mailto:vigdis.hobol@orientering.no
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Protokollen føres av de to valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. 
I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak.  
 
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to valgte representanter. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Innkalling og forretningsorden godkjennes 
 

 

Sak 3 Valg av tingets funksjonærer 

 
Forslag fra forbundsstyret 
 
2 dirigenter: 
Bernt O Myrvold, Sarpsborg OL 
Ingrid Okkenhaug, NTNUI     
      
2 referenter:    
Lasse Arnesen, generalsekretær 
Vigdis Hobøl, NOFs administrasjon 
         
Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 
Sondre Sande Gullord, forbundsstyret 
Linda Verde, Buskerud o-krets 
Atle Dengerud, Nord-Trøndelag o-krets 
 
Opptellingskomité bestående av 2 medlemmer: 
Lone K. Brochmann, Administrasjonen 
Jan Arild Johnsen, Administrasjonen 
     
2 representanter til å underskrive protokollen: 
 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Møtefunksjonærene velges 

 
 
Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
 

Lørdag 10. mars 
 
12.00 - 13.00  Lunsj   
 
13.00 - 13.20  Åpning 
   Hilsener 
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13.20 - 13.45  Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter 
   Sak 2 Godkjenning av forretningsorden 
   Sak 3 Valg av tingets funksjonærer 
   Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
 
13.45 - 14.05  Regionalisering i idretten.  

Innlegg fra Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef Trøndelag 
Idrettskrets.  

   Innlegg fra Astrid Waaler Kaas, forbundsstyret  
 
14.05 - 14.45  Sak 5 Beretning for 2016 - 2017 
   Sak 6 Regnskap for 2016 og 2017 
 
14.45 - 15.00  Pause 
  
15.00 - 16.30  Sak 7 Innkomne forslag  
 
16.30 - 16.45  Pause 
 
16.45 - 18.00  Sak 8 Strategi 2018 - 2020 
 
19.00   Middag 
 
 
Søndag 11. mars 
 
08.00 - 09.00  Frokost 
 
09.00 - 09.45  Sak 9 Løps- og tur-o avgift 
 
09.45 - 10.15  Sak 10 Rammebudsjett 2018 – 2020 
 
10.15 - 11.15  Sak 11 Informasjonssaker  
 
11.15 - 11.45  Kaffepause/ utsjekking av rommene 
 
11.45 - 12.30  Sak 12 Valg av revisor 
   Sak 13 Valg      
 
12.30   Avslutning 
 
13.00    Lunsj 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: Saksliste og tidsplan godkjennes 
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Sak 5 Beretning for 2016 - 2017 

 
Forbundsstyret presenterer Beretning for tingperioden 2016 - 2017. Vedlegg 1. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Beretning for 2016 - 2017 godkjennes. 
 
 

Sak 6 Regnskap for årene 2016 og 2017 
Forbundsstyret legger fram forbundsstyrets regnskap og revisors beretning for årene 2016 
og 2017. Vedlegg 1 
 
Kontrollkomiteen legger fram kontrollkomiteens rapport for 2016 og 2017. (Eget dokument 
ettersendes.)  
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Regnskap for 2016 og 2017 godkjennes. Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning 
for 2016 og 2017 tas til orientering. 
 
 

Sak 7 Innkomne forslag 
 

7.1 Utvikling av turorientering - medlemskap for turorienterere 
Forslag fra forbundsstyret  
 
Forslag og saksutredning i vedlegg 2. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

 Turorientering blir et medlemsbasert tilbud fra sesongen 2019. Orienteringsgrupper i 

fleridrettslag som arrangerer turorientering, fritas fra kravet. 

 Eksisterende tur-o-avgift på 15% av salgsinntektene avvikles fra 2019. 

 Det settes ned en arbeidsgruppe med et todelt mandat 

a) utforme de enkle og smidige løsningene for medlemsbasert turorientering, i tett samarbeid 

med foregangsklubber. 

b) anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i Norsk Orientering. 

 Styret får i oppdrag å legge til rette for en god implementering av medlemsbasert 

turorientering i klubbene.  
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7.2. Innføring av NM i utslagssprint  
Forslag fra forbundsstyret 
 
Norsk Orientering har tidligere vedtatt at ved innføring av ny VM øvelse i fot-o vil vi nasjonalt, 
så snart det lar seg gjøre, innføre tilsvarende i vår NM-portefølje. 
 
I 2020 arrangeres VM i sprintorientering, og det det vil bli en ny VM øvelse. 
IOF jobber nå med å definere øvelsen, som foreløpig har fått arbeidsnavnet «knock out 
sprint».  
Grunnelementene vil være en kvalifisering og deretter utslagsrunder. 
 
Ved innføring i Norge vil en antagelig gjøre noen tilpasninger, med fokus på at det vil være 
overkommelig for en arrangør å ta på seg et slikt arrangement.  
 
Det er allerede avklart at Verdal kan arrangere første NM i utslagssprint høsten 2019. 
Haugesund, som er tildelt NM sprint i 2020, er villig til å inkludere øvelsen inn i allerede tildelt 
NM-arrangement.  
 
Det foreslås at den «tradisjonelle» NM sprint øvelsen arrangeres uten kvalifisering, slik at det 
ikke blir for mange løp. Dette anses å være en fordel både for arrangør og utøvere, og gi 
mindre belastning på løpsterrenget og redusere periodene med trafikkregulering. 
 
Vi får da en NM sprint helg som er planlagt slik: 

- Fredag  NM sprintstafett 

- Lørdag  NM utslagssprint 

- Søndag NM sprint – uten kvalifisering 

 
Det foreslås at forbundsstyret får fullmakt til å utforme regelverket for øvelsen.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Det innføres NM i utslagssprint så raskt som praktisk mulig. 
Forbundsstyret gis fullmakt til å vedta nødvendige regler for NM utslagssprint og endringer i 
reglene for NM sprint. 
 
 

7.3 NM natt og NM ultralang arrangeres annethvert år 
Forslag fra forbundsstyret 
 
Det har på flere forbundsting og kretsledermøter vært diskutert nasjonalt 
konkurranseprogram i orientering. Det har vært enighet om å jobbe for å redusere antall MÅ 
helger på nasjonalt nivå – det har vært enighet om at 6 MÅ- helger er passe. 
 
NM programmet er grunnfjellet i vår Norgescup og med stadig flere NM gir det føringer også 
for Norgescup. Nå når sprint øvelsen får et større internasjonalt fokus framover er det 
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naturlig at vår terminliste inklusive Norgescup også ivaretar dette. For toppidretten er det 
viktig at det konkurreres nasjonalt i de øvelser en møter i internasjonale konkurranser.  
 
Styret i Norsk Orientering legger også opp til at en i kommende år vil være mer innovativ og 
prøve ut nye konkurransekonsept, se forslag til Strategi NOF 2018-2020. Dette inkluderer 
bl.a. flere «først i mål» øvelser, både lokalt og nasjonalt.  
 
De eksisterende MÅ helger ser nå slik ut: 

1 NM natt (hvis fredag, med mulig mellomdistanse søndag) 

2 NM sprint helg (sprintstafett – utslagssprint – individuell sprint) 

3 Testløps helg 

4 O-Festivalen 

5 NM-ultralang (kan kombineres med sprint eller mellom) 

6 NM-uka (lang, mellom, stafett) 

7 NC finale, NM junior stafett, O-idol 

Innenfor disse rammene er det begrenset muligheter til nasjonal utprøving av nye konsept 
uten at det øker antall MÅ helger nasjonalt. Mange utøvere i junior og senior-klassene vil 
også definere 10-mila og Jukola/Venla som MÅ helger. 
 
Det er mange gode grunner for at det ikke skal være for mange MÅ helger.  

- Eliten har behov for treningsperioder. 

- Ønske om at eliten deltar mer i lokale/regionale konkurranser, ikke bare nasjonale 

hovedarrangement.  

- Ikke øke kostnadsnivået til utøvere og klubber. Det er relativt store kostnader forbundet 

med den årlige Norgescupen, og det er ikke ønskelig å øke dette. 

- Ikke øke «fotavtrykket» gjennom mer ressursbruk grunnet flere reiser. 

NM natt og NM ultralang er øvelser som ikke er en del av det internasjonale 
mesterskapsprogrammet. Øvelsene har lang tradisjon i Norge og er populære blant mange 
utøvere. Arrangementene er mindre krevende enn NM uka og NM sprint helg og åpner for 
NM arrangement i områder med mindre o-aktivitet.  
 
Forbundsstyret ser utfordringen med antall MÅ helger men ønsker samtidig å videreføre 
øvelsene NM Natt og NM Ultralang og har derfor landet på et forslag om at NM natt og NM 
ultralang arrangeres alternerende annethvert år. 
 
Med bakgrunn i tabell nedenfor vil det være naturlig å begynne en slik fordeling av 
mesterskapene fra og med 2020.  
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Hovedarrangement orientering jr/sr 2018 – 2020 

År Natt Sprint Sprint 
stafett 

Ultra Lang Mello
m 

Stafett Junior 
stafett 

O-
Festival 

2018 Sturla Stavanger Sandnes Høydals
mo 

Vegårs 
hei 

Vegårshei Vegårshei Sandefjord Fossum 

2019 Østmarka Nydalen Nydalen Bjugn Tønsberg Tønsberg Tønsberg Verdal Larvik 

2020 Ingen 
interesse 

Haugesund Haugesund Ingen 
interesse 

Freidig 
og Wing 

Freidig og 
Wing 

Freidig og 
Wing 

Fana 
interesse 

Kongsberg 

 
 
Forbundstyrets forslag til vedtak: 
NM natt og NM ultralang arrangeres alternerende annethvert år fra 2020. 
 
 

7.4 Stemplingssystem i terminfestede konkurranser 
Forslag fra forbundsstyret 
 
Forbundsstyret ber forbundstinget om å få fullmakt til å utrede overgang til ett 
stemplingssystem i Norsk Orientering.  
 
Stemplingsfrie enheter er i dag i hovedsak i bruk i sprintløp, men er også av noen brukt i 
skogsløp. Noen klubber har allerede anskaffet slike enheter og bruker til både i konkurranse 
og treninger. 
 
Dette medfører at man har to forskjellige stemplingssystemer som hver for seg krever egne 
enheter på postene og den enkelte må ha både en Emit stemplingsbrikke og en emiTag 
brikke. 
 
Pr d.d. er Touch-Free stempling i sprintkonkurranser mye brukt. Dette har vært brukt på 
nasjonalt nivå (NM, NC, HL i 3 år) og fungerer 100% pålitelig, når brukerne gjør ting riktig. 
 
For arrangører betyr et skifte fra tradisjonell Emit til Touch Free lite/ingen gjenbruk av 
eksisterende utstyr.  Dagens utstyr har en levetid på 7-8 år.  
 
Utredningen skal fokusere på: 
 
Teknisk løsning, funksjonalitet som fremmer enkelhet for arrangør og deltager og ikke minst 
robusthet i form av sikker registrering. Muligheter for reserveløsning (back-up) for utøver må 
også utredes. 
 
Flerbruk, sambruk med langrenn/skiskyting.  
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Kostnader på nytt utstyr må være akseptable, nye langsiktige avtaler med leverandør må på 
plass. 
 
Overgangsperiode må defineres slik at nedskriving av eksisterende utstyr ikke blir til stor 
belastning for klubbene. En mulig innbytteavtale med leverandør vil kunne påvirke 
overgangsperioden.  
 
Levetid.  Vurdere systemets levetid utfra markedspotensialet og teknologiutvikling.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Forbundstinget ber forbundsstyret å utrede overgang til ett stemplingssystem i Norsk 
Orientering. Saken framlegges til behandling på kretsledermøtet 2018. 
 
 

7.5 Endret klassetilbud yngre løpere 
Forslag fra Hedmark o-krets 
 
Hedmark Orienteringskrets har fremmet forslag om endring av klassetilbudet blant barn og 
unge. (Vedlegg 3) Målet med forslaget er å ha klasser som tar mer hensyn til utvikling enn 
alder og eventuelt kjønn. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forslaget innebærer en endring av Konkurransereglene som behandles av kretsledermøtet, 
og i så fall må utredes nærmere fram til en behandling der. Forbundsstyret anser forslaget 
som en endring av stor, prinsipiell karakter, og ønsker forbundstingets vurdering om det i lys 
av vår 1% målsetting, er viktig at styret igangsetter en utredning av et endret klassetilbud for 
yngre løpere på nåværende tidspunkt. Et slikt arbeid må i så fall innlemmes i strategien for 
2018-20. Forbundstinget bes vurdere om en slik endring av klassetilbud anses som viktig for 
å nå hovedmålet i strategien og derfor bør gjennomføres i kommende tingperiode.  
 
Hedmark o-krets’ forslag til vedtak: 
Nytt klassetilbud innføres 
 

Sak 8 Strategi 2018-2020 
Forbundsstyret legger fram forslag til Strategi 2018-2020. Vedlegg 4. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Strategi 2018-2020 vedtas med de merknader som har framkommet under tingets 
behandling.   
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Sak 9 Løpsavgift og tur-o avgift 
 

9.1 Løpsavgift: Modell og nivå 
 
Innledning 
Samlede løpsavgifter til NOF var i 2017 på kr 4,3 millioner. Nivået på løpsavgifter har ligget 
relativt stabilt justert for prisstigning de senere årene. Avvik fra normalen oppstår i år hvor 
gjennomføring av tidlige vårløp vanskeliggjøres på grunn av snøforhold. Løpsavgiftene er et 
viktig økonomisk grunnlag for NOFs drift. 
 

Forslag fra OSI Orientering 

OSI Orientering har fremmet et alternativt forslag til modell for løpsavgift for kommende 
tingperiode:  
 

 Flat avgift 15% opp til 100 løpere.  

 Flat avgift 25% fra 500 løpere og oppover.  

 Progressiv beskatning mellom 100 og 500 løpere etter formelen:  

Avgift i prosent = 15 + 0.025 · (antall deltakere − 100) 

 
Forslaget er gjengitt i sin helhet i vedlegg 5.  
 
Vurdering og modellering 
En sammenstilling av samtlige løpsrapporter for 2017-sesongen, hvor data som antall 
påmeldte, samlede påmeldingskontingenter og løpsavgifter framkommer, er lagt til grunn 
som datagrunnlag for modelleringer og vurderinger.  
 
Under oppsummeres de økonomiske konsekvensene av endringsforslagene til løpsavgift. 
Det er også presentert noen modeller med justerte satser i forhold til OSI sitt forslag. 
 

Alt Forslag til modeller 
for løpsavgift 

Vurdering etter modellering 

1 Forslag fra OSI:  
Flat avgift 15% opp til 100 løpere. 
Flat avgift 25% fra 500 løpere og 
oppover. Progressiv beskatning 
mellom 100 og 500 løpere etter 
formelen: 

avgift i prosent = 15 + 0.025 · 
(antall deltakere − 100) 
 

Forslaget fra OSI er spennende, fordi det kan sies å gi en mer 
solidarisk fordeling av løpsavgiftene mellom de små og store 
arrangementene. 
 
Den progressive modellen gir ingen terskler i modellen, hvilket er 
positivt. Det forventes ingen vesentlige endringer som vil påvirke 
totale påmeldingskontingenter på grunn av modellen, noe man ville 
vært mer eksponert for med terskler.   
 
Modellering basert på datamaterialet fra 2017 viser en reduksjon i 
totale løpsavgifter til NOF på ca 2 NOKm.   

2 Justert forslag 1 
Tilsvarende modell som i (2) med 
minimumssats 20% og 
maksimumssats 30% 

Modellering basert på datamaterialet fra 2017 viser en reduksjon i 
totale løpsavgifter til NOF på ca 1 NOKm.   
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3 Justert forslag 2 
Tilsvarende modell som i (2) med 
minimumssats 20% og 
maksimumssats 40% 

Modellering basert på datamaterialet fra 2017 viser en reduksjon i 
totale løpsavgifter til NOF på ca 0,6 NOKm.   

4 Justert forslag 3 
Tilsvarende modell som i (2) med 
minimumssats 25% og 
maksimumssats 35% 

Modellering basert på datamaterialet fra 2017 viser en reduksjon i 
totale løpsavgifter til NOF på ca 0,3 NOKm.   

5 Justert forslag 4 
Tilsvarende modell som i (2) med 
minimumssats 25% og 
maksimumssats 40% 

Modellering basert på datamaterialet fra 2017 viser en reduksjon i 
totale løpsavgifter til NOF på ca 70 000 NOK.   

6 Løpsavgiften fastsettes til 30% av 
startkontingenten i løp der denne 
er høyere enn kr. 50,-.  
(økning i innslagspunkt) 

Kvantitativ tilnærming:  
Forslaget er ikke mulig å modellere, fordi grunnlagstallene Norges 
Orienteringsforbund sitter på fra løpsrapporteringene ikke inneholder 
data på enhetskostnad for startkontingenter ved de enkelte løp - kun 
på aggregert nivå.  
  
Kvalitativ tilnærming:  
Det er relativt få løp som p.t. opererer med startkontingenter over 
30 kr (dagens innslagspunkt) og under 50 kr. De fleste opererer med 
en høyere kontingent, eller har lagt seg på 30 kr. Deltakere under 17 
år ved flexoløp er imidlertid et unntak. Videre er det relativt sett få 
arrangører som opererer med startkontingenter i sjiktet rett over 50 
kr. Dette betyr at det ikke vil være noen vesentlige økonomisk risiko 
for NOF knyttet til arrangører som vil justere seg ned fra f.eks. 60 kr 
til et eventuelt nytt innslagspunkt. 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vurderes det som overveiende 
sannsynlig at en økning i innslagspunkt fra 30 kr til 50 kr vil ha en 
svakt negativ effekt på aggregert nivå på løpsavgifter til NOF.  
 
Fra et arrangør- og deltakerperspektiv forventes det at konsekvensen 
vil bli en oppjustering fra 30 kr til 50 kr for deltakelse på mange 
mindre løp. Dette vil gi klubbene større inntekter, men vil samtidig 
bidra til å gjøre det noe dyrere å delta på mange nærløp.  
Det er blitt argumentert for at innslagspunktet bør reguleres med 
basis i generell prisstigning siden terskelen ble innført. Generell 
prisstigning i perioden ville gitt et nytt innslagspunkt f.o.m. 2018 på 
ca 35 kr.  

 
 
Alternativ 1, 2 og 3 vurderes som uaktuelle, da disse i for stor grad vil redusere Norges 
Orienteringsforbunds inntekter.  
 
Alternativ 4 og 5 vurderes å kunne gi en akseptabel reduksjon i Norges Orienteringsforbunds 
inntekter. De vurderes imidlertid likevel ikke som gode alternativer til dagens modell, fordi 
modellen er mer komplisert og vil ved de aller fleste løp gi en relativt sett liten prosentmessig 
og beløpsmessig økning/reduksjon i avgift. Modellene vil også kunne motivere til økning i 
påmeldingskontingenter ved de store hovedarrangementene, som O-Festivalen.  
 
Alternativ 6 vurderes som et greit forslag fra et økonomisk perspektiv for NOF. Argumentet 
med at justeringen er en naturlig følge av generell prisstigning er imidlertid ikke holdbart. En 
justering i tråd med alternativ 6 vil ikke gi vesentlige utslag på inntektssiden til NOF. 
Justeringen forventes imidlertid å bidra til at en oppjustering fra 30 kr til 50 kr for deltakelse 
på mange mindre løp. Dette vil gi klubbene større inntekter, men vil samtidig bidra til å gjøre 
det noe dyrere å delta på mange nærløp. Strategi 2020 gir sterke føringer for fokus på 
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deltakerperspektivet, og det praktiske resultatet av alternativet vil ikke være i tråd med dette. 
Idrettspolitisk dokument for 2015-2019 gir også sterke føringer knyttet til å redusere 
kostnadsnivået for deltakelse i organisert idrettsaktivitet, og alternativet er heller ikke i tråd 
med dette.   

 
Forbundsstyrets innstilling 
Med bakgrunn i vurderingene av de ulike alternativene presentert ovenfor, innstiller 
forbundsstyret på at dagens modell og nivå på løpsavgifter videreføres for kommende 
tingperiode.  
 
OSI Orienterings forslag til vedtak:  
• Flat avgift 15% opp til 100 løpere.  
• Flat avgift 25% fra 500 løpere og oppover.  
• Progressiv beskatning mellom 100 og 500 løpere etter formelen:  

Avgift i prosent = 15 + 0.025 · (antall deltakere − 100) 
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Dagens modell og nivå på løpsavgifter videreføres for kommende tingperiode.  
 
 

9.2 Presisering av Regel for løpsavgift 
Forslag fra Forbundsstyret 
 
Regelen for løpsavgift oppfattes ikke som entydig med hensyn til betaling avløpsavgift for 
rabatterte påmeldingskontingenter. Presiseringen har som intensjon å sikre at det betales 
løpsavgift også for deltakere i løp som får dekt eller rabattert påmeldingskontingent av 
arrangør (som oftest egne løpere). Argumentene for dette er blant annet at det er ønskelig at 
løpere deltar også på andre klubbers løp, at store klubber som arrangerer mange løp ikke 
skal kunne unndra seg høye avgifter og å hindre at avgiftsgrunnlaget minker.  
 
Det foreslås en ny ordlyd i regelens 1. og 2. ledd.  
 
Eksisterende regel 
 
Regler for løpsavgift 
(jfr. NOFs lov § 13 pkt. 7) 
Vedtatt av Forbundstinget 10.13.2010. 
 
Det skal betales løpsavgift til NOF for alle påmeldte deltakere (ordinære, 
etteranmeldte og direktepåmeldte) unntatt Småtroll i o-løp, pre-o-løp og ski-o-løp. 
 
Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften 
betales av alle o-løp fra og med 01. april 2012. Påmeldingskontingenter der 
deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i betalingsgrunnlaget. 
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Forbundsstyrets forslag til vedtak:  
1. og 2. ledd i regel for løpsavgift endres til:  
 
Regler for løpsavgift  
(jfr NOFs lov § 17 pkt. 7) 
 
Det skal betales løpsavgift til NOF for alle påmeldte deltakere (ordinære, 
etteranmeldte og direktepåmeldte) unntatt småtroll, i o-løp, pre-o-løp, ski-o-løp og sykkel-o-
løp.  
 
Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenten i løp der denne er høyere enn 
kr.30,-. Det skal betales full løpsavgift av ordinære påmeldingskontingenter inkludert 
eventuelle etteranmeldingstillegg, uansett om en arrangørklubb dekker eller gir rabattert 
påmeldingskontingent til utvalgte løpere. 
 
 

9.3. Fastsetting av kontingent og avgifter 
 
Forbundstinget skal etter loven fastsette kontingent og avgifter. Forbundsstyret foreslår at 
løpsavgift videreføres på samme nivå som tidligere. Som følge av endringen til 
medlemsbasert turorientering foreslås tur-o-avgiften avviklet fra og med 2019. Nivået på 
løpsavgift og tur-o-avgift i 2018 er vedtatt på forbundstinget i 2016  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
 
Forbundstinget fastsetter følgende avgifter til forbundet: 
Løpsavgift på 30 % av påmeldingskontingenter i orienteringsløp for 2019 og 2020 
Tur-o-avgift avvikles fra og med 1.1.2019.  
Presiseringene av avgiftene framgår i Regler for løpsavgift og Regler for tur-o-avgift.  
 
Vedlegg 6: 
Regler for løpsavgift 
Regler for tur-o-avgift 
 

Sak 10 Langtidsbudsjett for 2018- 2020 
Forbundsstyret legger fram forslag til langtidsbudsjett for 2018-2020. Vedlegg 7. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Langtidsbudsjett for 2018-2020 vedtas. 
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Sak 11 Informasjonssaker 
VM-komiteen informerer om arbeidet med VM 2019 og skole og rekrutteringsprosjektet 
FinnFram i Østfold  
Forbundsstyret orienterer om mosjonskampanjen Finn fram til VM2019 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak:  
Informasjonssakene tas til orientering 
 

Sak 12 Valg av revisor 
Eksisterende engasjementet med Nitschke AS som leverandør av revisortjenester fungerer 
etter styrets oppfatning godt.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundsstyret gir Nitschke AS ansvar for revisjonen for regnskapsårene 2018 og 2019. 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar. 
 

Sak 13 Valg 
 
Valgkomiteens innstilling er gjengitt i sin helhet i vedlegg 8 
 
Valgkomite: 
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til ny valgkomite.  
Leder:   Ivar Maalen, Ås-NMBU Orientering 
Nestleder:  Kjersti Rønning, Hamar OK  
Medlem:  Torkel J. K. Irgens, Bodø & omegn IF Orientering  
Varamedlem:  Lars Fremstad, Larvik OK 
Varamedlem:  Kine Sofie Sandstad, Frol IL 
 
 
 



Vedlegg  
Sakspapirer 

Vedlegg 1  
Sak 5 og 6 
Beretninger og regnskap (eget dokument) 

Vedlegg 2 
Sak 7.1  
Saksutredning Utvikling av turorientering – medlemskap for turorienterere 

Vedlegg 3 
Sak 7.5  
Forslag fra Hedmark o-krets om endret klassetilbud for yngre løpere 

Vedlegg 4 
Sak 8  
Forbundsstyrets forslag til Strategi 2018 – 2020 

Vedlegg 5 
Sak 9.1 
Forslag fra OSI Orientering 

Vedlegg 6 
Sak 9.2 
Regler for løpsavgift  
Regler for tur-o-avgift 

Vedlegg 7 
Sak 10 
Forbundsstyrets forslag til langtidsbudsjett 

Vedlegg 8 
Sak 13 
Valgkomiteens innstilling (eget dokument) 
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Når du vil og hvor du vil

Først når de som i årtier har stått for klubbens tur-o-tilbud blir 
med på laget og tar til seg argumentene blir taktskiftet 
vellykket, skriver Jens O. Kløvrud 

Et vinn, vinn-forslag 
1%-MÅLET HAR GITT kretser og lag et 
tydelig fellesmål, svarer lederne i våre 18 
kretser i en undersøkelse Veivalg har foretatt. 

Halvveis i løpet mot 2020 kan vi konsta-
tere at medlemsutviklingen «har stabilisert 
seg». En negativ trend er snudd. 

Men en økning på 7,5 prosent i perioden 
2012-2016 er bare et lite skritt mot målet om 
at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være 
medlemmer i en norsk o-klubb. 

Skal det nås, kreves sjumilssteg. Vi har fire 
registreringer før vi er i mål og trenger over 
5000 nye medlemmer årlig. 

Det høres umulig ut. Og det vil være 
umulig om vi ikke våger å tenke nytt. Våger å 
bruke anledningen til å modernisere 
idretten. 

I DET SOM av mange betegnes som 
glansdagene på 80-tallet ble uttrykket «elite 
og bredde hånd i hånd» brukt. Noen lo av 
det, men det beskrev idretten nesten 40 000 
brukte kvelder og helger på. Vi var en 
o-familie med plass til alle.

Skal o-idretten ta sjumilssteg på kort tid,
må vi innlemme flere i familien. Flere må gå 
hånd i hånd. 

Vi trenger turorienterere i familien - «elite, 
bredde – og turorienterere». 

NÅR NOF-STYRET HAR formet ferdig sitt 
forslag og legger det fram for forbundstinget 
i Trondheim i mars, har vi en mulighet til å 
gjøre det taktskiftet som kan innebære at 
1%-målet generalsekretær Bjørnar Valstad og 
staben med entusiasme dyttet inn i organi-
sasjonen i 2012, nås. 

Det er ikke nødvendigvis en enkel 
oppgave, og når den demokratiske proses-
sen på tinget forhåpentlig ender i et vedtak 
som støtter styrets forslag, er det fortsatt en 
vei å gå. 

Vi må makte å dytte argumentene nedover 
i medlemsmassen slik at også de som i årtier 
har stått for klubbens tur-o-tilbud blir med 
på laget og tar til seg argumentene. 

Først da blir taktskiftet vellykket. Først da 
har vi felles beslutning med en solid 
grunnmur å bygge videre på. 

Om den nye modellen ender på 40 000, 
45 000 eller 53 000 medlemmer i 2020 er 
ikke det viktigste. 

1%-MÅLET TVINGER OSS til å tenke 
kreativt, men behovet for en modernisering 
av organisasjonen ville vært der uansett. Ikke 
minst på mosjonssiden. I en digital tid der 
medlemskap er blitt vanlig å bli tilbudt bare 
du går i butikken, kjenner vi ikke våre egne 
kunder. Vi trenger å vite mer om de som 

jakter tur-o-poster slik at produktet kan 
utvikles og bli attraktivt for enda flere. Helst 
et løft i fellesskap med tur-o-mosjonistene 
som likeverdige medlemmer. 

Blant tur-o-gjengerne finnes det garantert 
ressurspersoner som gjerne tar oppgaver i 
klubben. Det er også grunn til å tro at flere 
vil finne overgangen fra tur-o til o-løp med 
tidtaking både enklere og mer naturlig. 
Dermed kan antall starter også få et 
betydelig løft. 

EN DOBLING AV medlemsmassen vil bringe 
o-idretten godt opp på topp10-lista blant
særforbundene – det i seg selv vi gi oss
større makt i idrettsforbundet.

» Et særforbund i betydelig vekst og med et
positivt omdømme, som o-idretten har, vil
være attraktiv for samarbeidspartnere.

» Å være en del av en idrett i vekst og som
våger å flytte grenser, bør være inspirerende.

» Økonomisk er modellen spennende og bør
i seg selv være en motivasjonspille.

Det kan gi en mulighet til helt eller delvis å 
droppe løpsavgiften og sikre at en større del 
blir igjen der aktiviteten skapes. Støtte og 
tilskudd til idrettslagene tildeles nemlig etter 
medlemstall med faste takster for ulike 
aldersgrupper. 

Grovt sett viser regnstykket at om 
medlemsmassen dobles og løpsavgiften 
fjernes, er den positive nettoeffekten for NOF 
på godt over tre millioner. 

Det kalles vinn, vinn. 

Jens O. Kløvrud
Redaktør
jens@molte.no

VEDLEGG 2



 

NY MODELL  -  FORDELER OG UTFORDRINGER 

Norges Orienteringsforbund er det særbundet som organiserer desidert størst andel av samlet 

aktivitet for personer som ikke er medlemmer. På en side er dette prisverdig. Samtidig går 

norsk orientering glipp av titusenvis av medlemmer av o-familien, mister nærhet til og 

kunnskap om deltakerne, samt millioner i tilskudd lokalt, regionalt og nasjonalt. Styret i 

Norges Orienteringsforbund ønsker å ta organiseringen av tur-o inn i moderne former. Med ny 

modell, får orienteringsidretten økt uttelling, samtidig som vårt gode samfunnsarbeid består.  

ORGANISERING - FRA TRANSAKSJONSFOKUS TIL MEDLEMSFOKUS 

Klubber kan ta steget over til en medlemsbasert tur-o-modell med to alternativer:  

Alternativ 1 

Dagens modell hos de fleste klubber Fra tur-o-sesongen 2019  

Selger tur-o-tilbud som en handels- Selger medlemskap for beløp tilsvarende standard  

vare, f.eks. en tur-o-konvolutt til tur-o-pakke, f.eks. kr 300,-. Tur-o-pakken, eller 

kr 300,-      kjøpesum på turorinetering.no, får du dekket. 

   Tilsvarende som at de fleste klubber helt eller  

    delvis dekker startkontingent for sine o-løpere. 

   Eller som i golf – for å spille, må du være medlem.  

    

 

 

 

 

 

Alternativ 2:  

Klubben innfører ved årsmøte en rimelig sats for standard/basis medlemskap, og komplem-

enterer dette med aktivitetsavgifter for konkurranse-o, tur-o og eventuelt en kombinasjon. 

Turorienteringen tilbys gjennom pakkesalg av medlemskap, aktivitetsavgift og opplegg.  

 
 
 
 

  

Aktivitetsavgift 

konkurranse-o 

(f.eks. 400 kr) 

Aktivitetsavgift  

tur-o 

(f.eks. 200 kr) 

«Ja takk -  

begge deler» 

(f.eks. 500 kr) 

Pakka for 

konkurranse-o 

Pakka for  

tur-o 
«Totalpakka» 

Standard/basis medlemskap – for alle (f.eks. 100 kr) 



 

ØKONOMI – VINN, VINN, VINN 

Økonomisk gir modellen en vinn, vinn, vinn for medlemmer, klubber og forbund. Forbund og 

klubber får flere medlemmer, som bidrar til økte tilskudd hos alle for aktiviteten som skapes. 

Turorienterere er nemlig like mye aktive i idretten som konkurranseorienterere. Vi får bare 

ikke uttelling for deltakere når de ikke er medlemmer. Bare på forbundsnivå, vil 25 000 tur-o-

medlemmer bety minst syv millioner kroner ekstra i økte tilskudd. Tur-o-avgiften på 15% 

kuttes fra 2019, slik at nærmere en million kroner mer blir igjen hos klubbene. Klubbene får 

også økte tilskudd fra kommuner, idrettens lokale aktivitetsmidler mv. når medlemsmassen 

øker. Etter hvert kan vi kanskje også kutte løpsavgiften fra klubbene til NOF, som i 2017 

utgjorde 4,3 millioner kroner?  

Målet med modellen er at den også skal være lønnsom økonomisk for turorientererne. De 

betaler samme pris for en større pakke. Mange klubber har medlemsgoder i butikker mv. 

Norges Orienteringsforbund vil også bidra til dette, blant annet gjennom kollektive avtaler og 

ved at medlemmer kan få rekrutteringspakker med kompass mv. til sterkt rabaterte priser.  

Faktura og Vipps fremfor kjøp med cash 

Håndtering av relativt store  

mengder med kontanter er  

en svakhet og risiko ved  

måten flertallet av dagens  

tur-o-arrangører driver salg  

på. Håndtering av cash skaper 

gjerne mye merarbeid, og i alt  

for mange forretninger,  

biblioteker mv. rundt omkring i  

landet finnes det «en isboks  

under disken» med noen  

kontanter som tilhører tur-o-  

salget. 

Gjennom modellen med  

medlemsbasert turorientering  

vil man gå over til en felles og  

moderne måte å håndtere  

transaksjonene knyttet til  

fysisk tur-o-salg på, gjennom  

mal for registrering av  

medlemsopplysninger med  

faktura og mulighet til å betale  

med Vipps.  

 



 

Hva med de som allerede er medlem i samme, eller en annen, klubb?  

Mange turorienterere benytter tur-o-tilbudet til flere orienteringsklubber. Modellen legger 

opp til at du kun behøver å være medlem i en o-klubb samme hvor mange ulike tilbud du 

benytter -  som i golf. De som allerede er medlemmer en i klubb oppgir dette og betaler i 

stedet en tilsvarende eller rabattert tur-o-avgift for tur-o-tilbudet. Enkelt og greit.  

Hva med tur-o-arrangørklubber som har veldig høy medlemskontingent?  

Klubber med så høye medlemskontingenter at tilbudet for turorientererne vil bli vesentlig 

dyrere, bør gjøre en vurdering av medlemskontingentnivået i forbindelse med fastsettelsen av 

denne på årsmøtet 2018 eller 2019. På årsmøte kan man eventuelt endre til en lavere 

medlemskontingent komplettert av aktivitetsavgift(er). En slik modell er uansett i tråd med 

Norges Idrettsforbunds anbefalinger for kostnader forbundet med deltakelse i idretten.   

Hva med fleridrettslagene?  

Orienteringsgrupper i fleridrettslag har begrenset mulighet til å påvirke nivå på medlems-

kontingenter, og vil kunne tape store inntekter dersom «varesalget» for turorienteringen 

tilfaller fleridrettslaget gjennom medlemskontingenter. Derfor må modellen tilpasses for 

fleridrettslagene, slik at modellen blir god også for disse. Orienteringsgrupper i fleridrettslag 

unntas derfor fra det generelle kravet om medlemsbasert turorientering, og kan bytte ut 

denne med en «aktivitetsavgift» for tur-o. Orienteringsgruppene må sørge for at medlemmer 

av fleridrettslagene som deltar på turorienteringen rapporteres som aktive i deres gruppe 

gjennom idrettsregistreringen (en person kan rapporteres som aktiv i flere grupper).  

 
NÅR MAN FØRST ER MEDLEM, ER VEIEN VIDERE KORTERE…  

Når turorientererne blir medlemmer, vil det være enklere å kommunisere med dem om nyttig 

informasjon, tilbud om relevante kurs eller seminarer og ikke minst vise til mulighetene som 

finnes innen orientering. Blant annet kan vi friste turorienterere med hyggelige invitasjoner 

til blant annet treninger, kurs og o-løp med direkte påmelding og ingen forpliktelser.  

Vi har mål og ønsker om at flere skal prøve enkle o-løp, ikke minst blant barn og ungdom. Om 

vi kan løfte noen prosent av de som i dag er turorienter til å prøve seg i et enkelt o-løp lokalt, 

tilfredsstiller vi raskt Norsk Orienterings mål om å få rekruttert flere deltakere på o-løp. 

Medlemskap er et godt første steg for å gjøre det naturlig for flere turorienterere å ta i bruk 

orienteringsidrettens og klubbenes øvrige aktivitetstilbud. For å lykkes med dette, må vi 

samtidig senke en del barrierer og tilby enkle aktivitetstilbud, inspirere med og ufarliggjøre 

konkurranseløp.  

Norges Orienteringsforbund har også mottatt innspill knyttet til viktigheten av at en 

medlemsbasert tur-o-modell ikke må utløse utilsiktede konsekvenser. Norges 

Orienteringsforbund vil blant annet utarbeide forslag til bestemmelser med noen reguleringer 

av deltakelse i tur-o versus konkurranse-o. Forslag til dette vil fremlegges og diskuteres på 

Kretsledermøtet 2018. 

 



 

IDRETTENS BARNEFORSIKRING 

Alle barn (under 13 år) som er medlemmer av idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund er 

dekket av Gjensidige barneidrettsforsikring ved deltakelse i organisert aktivitet i 

klubben/lagets regi. Forsikringen dekker idrettsskader og ulykkesskader. I Norsk Orientering 

bør våre yngste turorienterere også være dekket av denne forsikringen.  

 

ARBEIDSGRUPPE FOR Å GJØRE ORDNINGEN ENKEL OG SMIDIG 

Det er viktig for styret i Norges Orienteringsforbund at en ny modell med medlemsbasert 

turorientering blir enkel og smidig for klubber, arrangører og deltakere. Derfor ønsker styret å 

sette ned en arbeidsgruppe, som frem mot full utrulling i 2019 sikrer nettopp dette, i tett 

samarbeid med foregangsklubber som allerede bruker ordningen lokalt og andre 

ressurspersoner på turorientering. Ved å innføre modellen først i 2019, får også klubber og 

arrangører godt med tid til å foreta nødvendige endringer, som tilpasninger av 

medlemskontingenter og aktivitetsavgifter.  

Et mål med arbeidsgruppen er også å komme frem til en best mulig løsning for både 

deltakere, klubber og forbund knyttet til hvordan tilbudet promoteres fra år to og 

medlemskapene på best mulig måte videreføres.  

 
TID TIL Å FÅ PÅ PLASS TEKNISKE LØSNINGER 

Norges Orienteringsforbund vil naturligvis også allokere administrative ressurser for å sikre en 

god overgang til en medlemsbasert turorienteringsmodell. Selv om konseptet langt på vei er 

ferdig lagt, er det fortsatt en rekke detaljer og tekniske løsninger som skal på plass. Blant 

annet må turorientering.no oppdateres og sammenkobles med «Min Idrett» (dette er allerede 

i prosess).   



For mer informasjon: www.orientering.no/
omnorskorientering/administrasjon

Kontor: Idrettens Hus, Ullevål Stadion.  
Postadresse: 0840 Oslo, 
Besøksadresse: Sognsvn 73 L.

Ivar Haugen  
Web- og info.konsulent/  
Kartkonsulent  
975 09 102  
ivar.haugen@orientering.no 

Lasse Arnesen
Generalsekretær 
900 75 176  
lasse.arnesen@orientering.no

Elle Melbye  
Økonomikonsulent  
906 94 887 
elle.melbye@orientering.no

Jan Arild Johnsen  
Fagansvarlig arrangement 
975 09 102 
jan.arild.johnsen@orientering.no

Lene S. Kinneberg  
Fagkonsulent kompetanse 
og bredde 
932 64 756 
lene.kinneberg@orientering.no

Eivind Tonna  
Talentutvikler  
920 19 807 
eivind.tonna@orientering.no

Lone Brochmann
Fagansvarlig paraidrett
970 82 377 
lonekarin.brochmann@
orientering.no

Vigdis Hobøl
Fagkonsulent klubbutvikling
924 92 290
vigdis.hoboel@orientering.no   
Klubbservice og klubbutvikling. 
Idrettsregistrering og idrettsbutikken.

FORBUNDET

    NOF ANSATTE

Birgitte Nordahl Huseby  
Landslagstrener kvinner
918 25 072   
birgitte.husebye@gmail.com

Ninni Tornøe Jonsson 
Fagkonsulent for tur- 
og mosjonsorientering
905 25 905
ninni.jonsson@orientering.no

   AVD. LANDSLAG

Erik Allum Rønstad
Landslagskoordinator (Ett års 
vikariat fra 1. juli 2017 for Jenny H. 
Indby i foreldrepermisjon.)
402 43 976 
erik.ronstad@orientering.no

Jørgen Rostrup   
Landslagssjef 
922 94 287  
jorgen.rostrup@orientering.no

Samfunnsarbeid uten honorar

NOFs styre vil legge frem et forslag på tinget som nok kan virke 
radikalt. Men samtidig virker det helt naturlig, 
skriver generalsekretær Lasse Arnesen.

INGEN KAN VEL ha unngått å få med seg at 
norsk orienterings hovedmål er å bli flere regis-
trerte o-medlemmer. 1%-målet burde være vel 
kjent. 1% av Norges befolkning skal innen 2020 
være medlemmer i en norsk o-klubb.

Men hva betyr dette? Det bor snaue 5,3 mil-
lioner personer i Norge i dag. 1% av dette til-
svarer ca 53.000 mennesker.

Harde fakta sier oss at fra målet eller visjonen 
ble innført i 2012, så har vi økt fra 22.500 til 
24.100 på 5 år. Det er muligens noen feilmar-
giner og uriktige registreringer, men prognosen 
er entydig. Svak vekst er riktignok sterkt, sam-
menliknet med andre særforbund, der de fleste 
opplever nedgang. Men målet er fortsatt langt 
unna. 

Eller er det ikke?
For hvordan i all verden skal vi klare målet 

om å øke til 53.000 på de siste 3 årene?
Det som er helt åpenbart er at vi må tenke 

annerledes. 

NOFS STYRE VIL opprettholde målsettingen, 
og legge frem et forslag på tinget som nok kan 
virke radikalt. Men samtidig virker det helt 
naturlig. Tanken er at alle som benytter seg av 
våre o-klubbers tilbud om å finne poster i natu-
ren ved hjelp av kart og kompass bør være 
medlemmer i klubben. Dette gjelder alle som 
beveger seg i naturen på post- eller stolpejakt, 
uavhengig av om man tar tiden eller ikke. Vi er 
alle pr. definisjon orienterere. 

Myndighetene er opptatt av å øke folks akti-
vitetsnivå, enten det er organisert eller «egen-
organisert» aktivitet. Orientering er en svært 
anerkjent aktivitet, som tilrettelegger for både  
organisert og egenorganisert aktivitet. De fleste 
mener dessuten at vår aktivitet er sunn og for-
nuftig. O-aktivitet inneholder elementer som 
fysisk aktivitet, kognitiv – altså «tanke og 
resonnerende»- aktivitet og livreddende kunn-
skap. Forskere påpeker at denne kombinasjo-
nen er viktig for et langt og godt liv, og 
mennesker som kombinerer bruk av kropp og 
hode er statistisk sett mindre syke.

DET FAKTUM AT vi heller ikke trenger en 
idrettshall eller kunstgressbane, og i liten grad 
får tilskudd fra fellesskapets ressurser gjør oss 
orienterere til en gruppe som bidrar mye, men 
får lite.

Det trenger ikke å være sånn! 
For hvem er vel bedre skikket til å legge til 

rette for o-aktivitet enn våre o-klubber? Ingen! 
Dere der ute i klubbene er selve ekspertisen, 
både på å lage kart, arrangere o-aktiviteter og 
dessuten rekruttere mennesker på lokalplan til 
deres aktiviteter.

Vi vet at over 100.000 (!) mennesker hvert år 
jakter på poster og stolper som o-klubbene har 
satt ut.

Og da er det jo kjempeviktig at det sam-
funnsnyttige arbeidet dere gjør blir verdsatt 
både i medieomtale og i tildeling av ressurser. 
Dagens fordelingsprinsipp er medlemsbasert. 
Det vil si at all den jobben som gjøres i våre 
o-klubber først blir belønnet fra fellesskapets 
ressurser når vi kan vise til registrerte klubb-
medlemmer. Dette betyr at av all tilrettelegging 
for fysisk aktivitet med kart og kompass får 
man kun honorert for 24.100 medlemmer. 
O-klubber og forbund får altså ingenting igjen 
for å aktivisere over 100.000 mennesker. Smak 
litt på det tallet! 

STYRETS FORSLAG ER derfor som følger:
Alle som benytter seg av o-klubbers aktiviteter 
skal være medlemmer i klubben!

Det blir derfor foreslått at man ikke lenger 
skal selge turorienteringskonvolutter, men 
medlemskap. De nye medlemmene vil i tillegg 
til å gi økonomiske ressurser til klubb og for-
bund være uvurderlige ressurser til å organisere 
aktiviteten. Turorienterere, postjegere, stolpe-
jegere – kall det hva du vil. Jeg bruker gjerne 
samlebetegnelsen «mosjonsorienterere». Men 
de er alle orienterere og vil kunne bidra i styre 
og stell, være idèskapere til utvikling av 
mosjonsaktiviteter.

SÅ DA ER forslaget kanskje ikke så radikalt like-
vel, annet enn at det vil gi oss som organiserer 
orienteringsaktiviteter tilgang til radikalt 
endrede menneskelige og økonomiske ressur-
ser. Og da vil all frivilligheten som legges ned i 
norske o-klubber endelig kunne få sin fortjente 
respekt og belønning. Og ikke minst vil det 
kunne bidra til ytterligere vekst.

Fortell dette til din klubbleder, som igjen sier 
det til sin kretsleder eller kretsdelegat med 
stemmerett på forbundstinget i mars, slik at 
forslaget får gjennomslag.

Fortell det til alle du kjenner. Og fortell det 
gjerne til lokalavisen og lokalradioen også. For 
ikke å glemme at du må fortelle det til alle du 
kjenner på sosiale medier.

Og da skal du se at målsettingen om 53.000 
medlemmer ikke bare forblir en visjon, men en 
virkelighet!

God postjakt!
Lasse A.
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Komplett klassutbud för alla åldrar

FIVE-O erbjuder naturligtvis 

högkvalitativa tävlingar för alla! 

 29 mars - 2 april 2018

FIVE-O
  natt - sprint - lång - medel - medel

 www.five-o.se

5 tävlingar på 5 dagar i 
härlig västsvensk terräng 
varav 3 högklassiga elit-
tävlingar

Ungdomscupen!Totalcup för DH14 & DH16 över samtliga fem tävlingar

Elitcupen!
Totalcup för elitklasser 

över de tre elittävlingarna&

O-kartkonstruksjon levert på Ocad
Konstruksjonsmaterialet leveres pil ocad-format, 

eventuelt DXF- eller SOSI- format.

Hvis orienteringskartet er et allerede digitalt kart som skal 
revideres, kan revisjonen legges direkte på de gamle 

dataene - f. eks. med egen farge.

Ved revisjon av analoge o-kart, har Ocad8 funksjoner som gjør 
at man kan printe ut de reviderte dataene på det gamle kartet.

Det ligger litt mere informasjon om o-kartkonstruksjon på:
http://www.torelund.no

Hvis dere har spørsmål om kartoppstart, revisjonsmetode, flybilder, 
priser e. I., send meg en mail på lundpeik@online.no, eventuelt 

pr post til Tore Lund, Steinerud, Fjellbov. 17, 2016 Frogner, 
eller ta en uforbindtlig prat på tlf 63 99 44 85 I 938 28357.

Telefon: +47 95 12 94 58 / E-post: post@outstyr.no

www.outstyr.no

Orienteringsutstyr 

Leverandør av orienteringsutstyr siden 2006 
til orienteringsentusiaster landet over!



 

 



Forslag fra Hedmark orienteringskrets. 

Etter inspirasjon i fra kretsledermøte høst 2017 sak 7.2, lest på hjemmesiden til Sveriges 

orienteringsforbund sin strategi 2025 punkt « Ny syn på träning och tävling - ett engagerande ämne» 

og  Dagbladet sin artikkel om Johannes Høsflot Klæbo som forteller at han ble utklasset i 

ungdomsklassene. Vil Hedmark Orienteringskrets sende inn forslag på ny måte å dele inn klassene i 

barn og ungdomsklasser.  Forslaget vil ta mer hensyn til utvikling enn alder og eventuelt kjønn.  

Vi mener dette er en bedre måte å utvikle barn og ungdom på. Grunnen er at pubertet er veldig 

individuelt og man kan oppleve at det er en stor forskjell på utvikling av hver utøver. Tror også at 

frafallet i juniorklassen kan bli mindre med forslaget. Dette fordi utøver vil gå nivåstigen på en bedre 

måte. Ved å fjerne alder når man skal lære seg orientering, vil man ta mer hensyn til dette.  

Vil ta opp et eksempel: 

Når en 12 åring som løper D/H 11-12 i C nivå blir 13 år, er ofte overgangen til D/H13-14 stor. I dagens 

konkurranseregler sier man at det ikke er lov å skygge i D/H13-14. Med foreslått klassetilbud vil man 

ivareta dette med klassen U3.  I denne klassen skal det være lov å skygge utøvere. Det betyr at 13 

åringen som ikke er klar for D/H 13-14 får en utvikling. Alternativet med dagens tilbud er å løpe D/H 

13-16 C. Da får ikke 13 åringen utvikling.  

Forslag på klasseoppsett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreslått klassetilbud vil også bli en forenkling av dagens klassetilbud.  Mener dette bør gjelde for 

kretsløp, nasjonale og internasjonale løp. Man kan vurdere å dele inn U-klassene i kjønn hvis f.eks det 

blir mange deltagere i klassen.  

Eks: U1 jente og U1 gutt. Mener dette kan være arrangør sin avgjørelse. 

Dagens 
klasser 

Nivå 

N-åpen N 

D/H 10 C 

D/H 11-12 
N 

N 

D/H 11-12 C 

D/H 13-16 
N 

N 

D/H 13-16 
C 

C 

D/H 13-14 B 

D/H 15-16 
B 

B 

D/H 15-16 A 

Foreslåtte 
klasser 

Nivå Erstatter Kommentar 

O-Skole
(Andre navn på
klassen kan
vurderes. Bør
være et litt
spenstig navn)

N N-åpen Uten tid, premie til alle. 
Skygging lov. Her kan 
også opplegg som råtass 
også brukes eller løype 
med sure og blide fjes. 

D/H 10 C Som før 

U1 (Utvikling 1) 
fra 11-16 år 

N D/H 11-12 
N, D/H 13-
16 N 

Med tid, ikke rangering. 
premie til alle, Skygging 
lov 
Bør ikke være samme 
løype som klassen o-
skole 

U2 (Utvikling 2) 
fra 11-16 år 

C D/H 13-16 
C 

Med tid, premie til alle, 
Skygging lov 

U3 (Utvikling 3) 
fra 11-16 år 

B D/H 15-16 
B 

Med tid, premie til alle, 
Skygging lov 

D/H 11-12 C Som før 

D/H 13-14 B Som før 

D/H 15-16 A Som før 
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STRATEGI 2018-2020  

NORSK ORIENTERING 
 

HENSIKTEN  

Strategidokumentet bygger på Norsk Orienterings 

strategi 2020 (fra 2012), og idrettspolitisk dokument 

for norsk idrett, og viser retningen for Norsk 

Orientering i 2018-2020.  

Strategien skal engasjere og utfordre forbund, krets, 

klubb og individ og være et styrende dokument for 

alle organisasjonsledd. Strategien tar for seg åtte 

hovedområder med hovedmål, utfordringer og 

strategier for  

å nå målene.  

VISJON  

Orienteringsglede for alle. 

HOVEDMÅL 

HO1% av Norges befolkning er aktive 

medlemmer i Norsk Orientering. 

ANSVAR 

Vi skal sammen nå vår hovedmålsetting om å ha  

1 % av Norges befolkning som aktive medlemmer i 

2020.  

Enkeltindividers engasjement og den enkelte klubbs 

bidrag er avgjørende for resultatet.  Norges 

Orienteringsforbund skal understøtte aktiviteten 

som skjer på klubb- og kretsnivå.  

NOFs styre har ansvar for at strategiplanen 2018-20 

gjennomføres og rapporterer til Forbundstinget. 

 

SLAGORD   

VERDIER  

All idrettslig aktivitet bygger på norsk idretts 

grunnverdier: idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet.  

Norsk Orientering kjennetegnes dessuten av 

følgende verdier:  

Inkluderende  

– Vi favner alle, uavhengig av alder, nivå og 

ferdighet. Alle skal føle seg inkludert. 

Begeistre 
 – Vi begeistrer alle med aktivitetene våre og viser at 

vi er lidenskapelige og stolte av idretten vår. 

Modige  

– Vi prøver nye ting. Vi tør når det gjelder. 

 

NORSK ORIENTERING 

• tar ansvar for naturen og miljøet vi ferdes i 
gjennom aktiv bruk  

• er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler 
selvtillit, selvstendighet og økt livskvalitet for 
deltagerne.  

• fremmer likestilling av kvinner og menn og har 
tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne  

• er en ren idrett med høy etisk standard. NOF er 
sertifisert som et Rent Særforbund og følger 
Antidoping Norges sine retningslinjer. 

• fremmer ærlighet og fair play 

• bidrar til helsefremmende og forebyggende 
tiltak gjennom Sunn Idrett. 

Vilt, vakkert og rått.  
Disse ordene beskriver for oss opplevelsen  
ved å delta på orienteringsaktiviteter. 

http://www.orientering.no/
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INNLEDNING TIL    HOVEDOMRÅDER  
 

1. Mosjonsidrett og rekruttering  

Det vil bli enklere å oppdage og å begynne med 
aktiviteter knyttet til Norsk Orientering (NO) 
gjennom et differensiert trenings-, mosjons- og 
konkurranse-tilbud for ulike grupper.  

Inngangsterskelen skal senkes og NO skal arbeide 
aktivt med rekruttering. 
 

2. Barn, ungdom og utvikling  

NO vil tilrettelegge for attraktive aktiviteter som 
fremmer deltakelse, mestring og utvikling for 
utøvere i alle aldre og nivåer. Vi skal ha trygge og 
gode trenings- og konkurransemiljøer for alle.   

Utviklingstrappa skal brukes aktivt for å sikre 

relevant kompetanse og øke samarbeidet mellom 

treningsmiljøer. 

 

3. Anlegg / kart  

NO vil ha tilpassede kart av riktig kvalitet for all vår 

aktivitet, inkludert mosjonstilbud og for 

skoleaktivitet. Vi skal ha spesielt fokus på gode 

nærmiljøkart.  

NO vil videreutvikle og forsterke de gode 

relasjonene med nærliggende interessegrupper som 

Norsk Friluftsliv, grunneiere og samarbeidspartnere i 

kontaktgruppa for arbeid med VDG. 

 

4. Arrangement 

NO skal øke arrangørkompetansen på alle nivåer. 

Dette for å sikre gode sportslige og attraktive 

arrangement for alle interesserte, og samtidig 

tilrettelegge for at NOF søker om og får tildelt 

fremtidige internasjonale konkurranser og 

mesterskap. 

 

VM 2019 skal skape entusiasme og glød i hele 

organisasjonen og sette orientering på kartet for det 

norske folk. 

5. Paraorientering 

Paraorientering er samlebetegnelsen på all 

orienteringsaktivitet som er tilrettelagt for personer 

med funksjonsnedsettelse. NO er aktive i arbeidet 

rettet mot personer med funksjonsnedsettelse, både 

innenfor trening, mosjons- og konkurranseaktivitet.  

 

6.  Organisasjon  

I NO skal det være enkelt og lystbetont å være 

frivillig, og vi skal ha et mangfold blant de frivillige.  

Vi skal være organisert med tanke på å legge til rette 

for økt lokal aktivitet. Ansvar og oppgaver i alle ledd 

skal være tydelig definert.  

 

7. Marked og kommunikasjon 

NO er en attraktiv samarbeidspartner for media, 

sponsorer, stiftelser og andre eksterne 

samarbeidspartnere.    

Vi skal bevisst bruke sosiale medier for å nå 

definerte målgrupper. 

 

8. Toppidrett 

NO har en sterk toppidrett som utvikler talenter og 

sikrer vår posisjon blant de tre beste nasjonene i 

orienteringsverdenen.

 

8 

FORKORTELSER I DOKUMENTET: 
NO -  Norsk orientering 
NOF -  Norges Orienteringsforbund  
VDG –  Vegetasjon, dyreliv og grunneiere 
WOD – World Orienteering Day 
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1. MOSJONSORIENTERING OG REKRUTTERING

 

Hovedmål:  1% av Norges befolkning er aktive medlemmer i Norsk Orientering. 

 

Hovedutfordring:  Medlemstallet har stått stille i flere år. Deltakere i turorientering og stolpejakt 
øker, men er i liten grad medlemmer i NO, som er et ønske.

 
 

MEDLEMSKAP /REKRUTTERING 

Mål NO har 40 000 medlemmer. 31.12.2019 

NO har 50 000 medlemmer31.12 2020 

Antall paramedlemmer i NO økes fra 65 til 150 medlemmer. 

Turorientering i NO skal være et medlemsbasert tilbud innen 1.3.2019  

 

Strategi  

 NOF skal rekruttere flere medlemmer gjennom å utvikle en modell for tur-o-

medlemskap.  

 NO skal senke inngangsterskelen gjennom å redusere kostnader for deltakelse. 

 Klubber skal tilby rimelige grunnmedlemskap, eventuelt med aktivitetsavgifter i tillegg.   

 NO skal synliggjøre at det er attraktivt å være klubbmedlem.  

 Delta i Norges Idrettsforbunds direktemedlemskapsprosjekt 

 VM2019 skal benyttes til å rekruttere nye medlemmer.  

 Paraaktiviteter skal presenteres på aktuelle arenaer (Beitostølen Helsesportsenter, 

Sunnaas Sykehus) 

 

 

MOSJONSAKTIVITETER  
Mål Klubber har synlige og attraktive mosjonstreningstilbud i sine nærmiljø innen 2020. 

Tur-o-mosjonister følges opp når de registrerer seg som medlemmer 

Innen 2020 er antallet starter i o-løp økt til 160 000 starter pr år, en økning på 39%.  

 

Strategi  

 Øke markedsføringen av aktivitetstilbud på alle digitale plattformer i NO. 

 Mosjonsaktiviteter tilbys som en integrert aktivitet under o-løp.  

 Klubber tilbyr «Grønne Turer for alle» som et gratis tilbud, tilgjengelig for rullestol og 

barnevogn 

 Gjennom mosjonskampanjen «Finn Fram til VM2019», gjøre orientering og VM kjent.  
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 Klubbenes lokale trenings- og nærløp skal være enkle å delta i for nye mosjonister.   

 Bearbeide et konsept for Tur-o-mosjonister med oppfølging når de registrerer seg som 

medlemmer 

 Utvikle turer og fremme løypefargene enda mer forståelige og synlige for brukerne.  

 Tillegge løyper navn på kjente profiler med lokal tilhørighet for å øke interessen 

 Øke digital kompetanse på tur-o kontakter i klubbene 

 Et arbeidsutvalg utarbeider en plan for utviklingen av mosjonskonsepter, inkludert 

samordning av tur-orientering og stolpejakt. 

 

 
VOKSNE 
Mål NO har 32 000 aktive medlemmer blant voksne over 25 år innen utgangen av 2020.  

NO er det mest attraktive treningsmiljøet for voksne som ønsker å bruke naturen. 

 

Strategi  

 Orienteringsopplæring av voksne skal utvikles og profesjonaliseres gjennom enkle 

startkurs for konkurranseløp i klubber. 

 Trenings- og mosjonstilbudene for nye voksne skal være lett tilgjengelige.  

 Klubbene tilrettelegger for at nye voksne orienterer som vil prøve seg på nærløp får 

god veiledning.   
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 2. BARN – UNGDOM OG UTVIKLING  

 

Hovedmål:   Norsk Orientering arbeider aktivt for å stimulere og utvikle unge utøvere i tråd 
med utviklingstrappa. Alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig 
idrettsfaglig kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag. 
 

Hovedutfordring: Barn og ungdom opplever mange attraktive aktivitetstilbud å velge mellom. 

Frafallet i overgangene fra ungdom til junior og junior til senior er spesielt stort.     

Vi når ikke ut generelt til folket.   

 

BARN  
Mål NO har 18 000 aktive medlemmer blant barn og ungdom opp til 25 år innen utgangen av 2020.   

NOFs utviklingsmodell for barne- og ungdomsaktiviteter er integrert i hele organisasjonen innen 
2020   
 

Strategi 

 

 

 De gode modellene for barne- og ungdomstrening skal deles og videreutvikles. 

 Nyetablerte klubber skal tilbys oppstartspakker 

 Klubbmiljøer skal tilbys relevant kompetanseheving i nærmiljøet  

 Gjennom åpne dager veilede og vise at O-idretten begeistrer 

 NO skal ha økt fokus på å rekruttere og beholde jenter. 

 Klubber og kretser skal tilby aktiviteter som fremmer sosialt fellesskap, utvikling deltakelse 

og mestring. 

 

 

UNGDOM OG UNGE VOKSNE 

Mål 

 

NO er attraktive for dagens ungdommer og unge voksne med tilbud om gode sosiale og 
utviklende treningsmiljøer/arenaer. 

Strategi 
 

 Klubber og kretser skal ha fokus på å fremme sosialt fellesskap og gode møteplasser ha 

et variert trenings- og konkurransetilbud med fokus på læring, mestring og utvikling   

 Breddetilbud til junior og yngre senior skal forsterkes og utvikles. 

 Ungdom skal motiveres til å ta trener- og lederroller i klubbene. 

 Ungdomskomiteen (UNO) skal bidra aktivt med aktiviteter og innspill i arbeidet med å 

rekruttere og beholde unge.  

 Gjennom jenteprosjektet bygges det opp flere og bedre jenter på tvers av klubb, nivå 

og alder. 

 Tiltak i regi av talentutvikler skal hjelpe utøvere i sin utvikling for de som vil satse. 
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SKOLE   
Mål NO bidrar til at kompetansemålene for orientering i læreplanen blir oppfylt, og at orientering 

framstår som en attraktiv idrett for skoleelever.    

Minst 200 klubber skal delta pr år. på World Orienteering Day (WOD). 
 

Strategi 
 

 NOF skal tilby egnet materiell og god veiledning på nett for orienteringsopplæring i skolen, 

og følge opp vedtaket óm 1 time fysisk aktivitet i skolen. .  

 WOD som arrangeres årlig av IOF skal promoteres aktivt. 

WOD skal være et arrangement for å fremme opplæring og interesse for orientering i 

skolene.  

 Klubber og kretser skal ha gode rutiner for oppfølging for rekruttering etter WOD og andre 

offensiver mot skolen.  

 NOF skal bidra i VM-prosjektet Finn Fram i Østfold sitt arbeid for å utvikle god praksis og 

for erfaringsoverføring.  

 NOF skal samarbeide med Norsk Friluftsliv om friluftsliv i skolen 

 

 
TRENERE OG LEDERE 

Mål Trenerne i Norge har en klar forståelse av utvikling av orienteringsløpere basert på 
utviklingstrappen i orientering. 

Alle klubber med barn- og ungdomsaktivitet har minimum en utdannet trener-1 som er aktiv 
trener innen utgangen av 2020. 

Alle klubber med et aktivt junior- og seniormiljø skal ha minimum 1 utdannet trener-2 som er 
aktiv trener innen utgangen av 2020. 
 

Strategi 
 

 Etablere en modell for utviklingsmuligheter i trenerløypa som grunnlag for å lage lokale 

og regionale planer for trenerutvikling. 

 Trenerutdanning i NO skal ha godkjente kursplaner etter NIFs Trenerløype på nivå 1, 2 og 

3 tilpasset Norsk orientering. 

 Igangsettes flere trener1 kurs regionalt og lokalt.  

 NOF skal sikre nok og godt kvalifiserte trenerutviklere/kursinstruktører.   

 Det skal spesielt satses på å få utdannet flere jenter/kvinnelige trenere og ledere.   

 Etterutdanningskurs (eTu) og trenerforum skal være tilbud for fornying, utvikling og 

motivasjon.)  

 NO skal gjennom kurs, seminarer aktivt formidle Sunn Idretts budskap i NO 
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3. ANLEGG/KART  

 

Hovedmål: Gode og leselig kart med høy kvalitet er tilgjengelig på nett for ulike brukere  

i hele landet. Tilgang til terreng er sikret gjennom godt samarbeid med 

grunneiere.  

 

Hovedutfordring: Orienteringskart er lite tilgjengelig for interessenter utenfor o-idretten. Det er 

for få skolekart og nærkart. NO sliter med for få karttegnere og synfarere. 

Orienteringsaktivitet i vernede områder er blitt vanskeligere å gjennomføre.

 

KARTARKIV 

Mål 

 

NO skal sikre at alle kart er registrert i et felles kartarkiv på nett. 

 

Strategi  Etablere rutiner for hvordan et kartarkiv skal fungere overfor interessenter. 
Innhente tidligere kart og tilpasse nye o-kart slik at offentlige myndigheter, 
forbund, kretser, klubber, utøvere og andre interessenter kan få tilgang til det.  

 Kartbasen skal sikre god tilgjengelighet og mulighet for distribusjon av kart. 
 

 

NYE OG OPPGRADERTE KART 

Mål NO har gode og enkle prosedyrer for planlegging og gjennomføring av kartprosjekt.  

Sikre nasjonal kartkompetanse.  

NOF skal sikre finansiering av kartprosjekt  

«Mapant» etableres i Norge – automatisk generert kart over hele landet – som i Finland.  

 

Strategi  Automatiser og forenkle søknadsprosesser gjennom bruk av kartarkiv. 

 Gjennomføre kompetanseutvikling hos krets/klubb.  

 Aktivt og fungerende kartutvalg som bistår med sin kompetanse.  

 Ha god dialog med det politiske miljøet. 

 Etablere god kontakt med kommuner ifht. finansiering av skolekart. 

 Ha fokus på nærmiljøkart 
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VDG (VEGETASJON, DYRELIV OG GRUNNEIERE). 

Mål 

 

Sikre at friluftarealer/områder er tilgjengelig for kartproduksjon og O-aktiviteter. 

 

Strategi  Aktiv kontakt mot myndighetsnivå. 

 Arbeide for gode felles rutiner for behandling av orienteringsaktivitet i 
verneområder 

 Etablere rutiner for oppfølging på alle nivå, forbund, krets og klubb. 

 Videreutvikle og forsterke de gode relasjonene med nærliggende interessegrupper 
som Norsk Friluftsliv, grunneiere og samarbeidspartnere i kontaktgruppa for arbeid 
med VDG (Vegetasjon, dyreliv og grunneier).   
 

 

INTERNASJONALT KARTARBEID 

Mål 

 

Tillate bruk av målestokk 1:10 000 også på langdistanse. 

 

Strategi  Følge opp endringsforslag i konkurransereglene til IOF. 

 Etablere støtte for regelendringen 

 Benytte 1:10 000 på langdistanse i nasjonale konkurranser 

 

 

KOMPETANSE 

Mål Klubber tilbyr kart til instruksjon og opplæring til alle grunnskoler i deres nedslagsfelt innen 
2020.  (det er 2858 grunnskoler i Norge i 2017). 

NO har lesbare konkurransekart av høy kvalitet i alle aktive regioner. 

NO har tilstrekkelig antall aktive karttegnere og synfarere til å dekke behovet for karttegning 
i Norge innen 2020. 

Strategi  I samarbeid med kretser og klubber gjennomføre årlige kurs innen 

synfaring/rentegning kart og spesielt sørge for påfyll av flere yngre personer.  

 Rekruttere flere karttegnere ved god markedsføring og introduksjon til 

karttegningsfaget  

 La ungdom synfare/tegne skole/nærmiljøkart. 

 Sørge for å utdanne flere karttegnere/synfarere. Vi ønsker påfyll av flere og yngre 

folk. 
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 4. ARRANGEMENTER 

 

Hovedmål:  Norsk Orientering hever arrangørkompetansen på alle nivå og stimulerer til 

nytenking for variasjon i konkurranseprogrammet. 

 

Hovedutfordring:  Norsk Orientering er konservativ og arrangement detaljstyres gjennom et 

omfattende regelverk. Ungdom involveres i for liten grad i utviklingsarbeid. 

Krevende å få gode økonomiresultater ved å arrangere internasjonale 

konkurranser 

 

INTERNASJONALE  

Mål NO skal være en aktiv arrangør av Internasjonale arrangementer.  

NOF skal jobbe for følgende frekvens på arrangement: 

- WOC fot-o hvert 8-år 
- WOC ski-o hvert 8 år 
- World cup fot-o hvert 2 år 
- World Cup ski-o hvert 2 år 
- WOC Pre-o hvert 8 år 

 

Strategi  Ha gode langtidsplaner slik at søknader kan bli utformet i god tid. 

 Gode avtaler (teknisk og økonomisk) mellom NOF og klubber som fremmer 
motivasjon for å ta på seg internasjonale arrangement. 

 Sikre TV overføring fra WC og WOC  

 Tilrettelegge for kompetanseheving i klubbene 
 

 

NASJONALE  

Mål Opprettholde høy standard på nasjonale arrangementer; NM, Norgescup, O-festivalen.  

NO har god variasjon i konkurranseformer, og prøver ut nye konsepter i Norgescupen. 
 

Strategi  Gjennom å tilrettelegge for kompetanseheving i klubbene 

 Utarbeide gode håndbøker og veiledere 

 Det nasjonale konkurranseprogrammet (hovedarrangement) skal gjenspeile det 
internasjonale programmet. 

 Flere arrangement med fellesstart / jaktstart / parstart / puljestart, «først til mål».  

 Være innovativ og prøve ut nye konsepter som fremmer interesse både blant 
utøvere/sponsorer/media og andre nasjoner. 

 Profilere konkurransene (også live) ved å ta i bruk nye og enkle mediekanaler 

 Alle arrangører oppfordres til å se på muligheten til å tilrettelegge sine arrangement 
slik at personer med funksjonsnedsettelser kan delta.   
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LOKALE 

Mål Innføre nye konkurranseformer som neste generasjon utøvere ser som spennende.  

 

Strategi  Åpne opp for at klubber kan prøve ut nye arrangementsformer, dvs. være fleksibel 
ifht. regelverk. 

 Etablere konkurranseregler og retningslinjer for nye konkurranseformer. 

 Sikre at løyper for nybegynnere holder rett vanskelighetsgrad. 
 
 

TERMINLISTE OG SESONGPLANER 

Mål Terminlistearbeid og god sesongplanlegging bidrar til økt aktivitet og forenkling.   

Årlig terminliste utarbeides i samarbeid mellom klubb, krets og forbund  

 

Strategi  Etablere en felles plan med gode og enkle rutiner for søknader og gjennomføring. 

 Terminlisten gjenspeiler variasjon i konkurranseprogram og urban- og skog- 
konkurranser «likestilles» i ungdoms- og eliteklassene. 

 Fortsette med eliteperioder (NM- uker/NM - helger/testløp og norgescup) i dagens 
terminliste. 

 Legg inn nasjonale rekruttperioder (uke/helg), en på våren og en på høsten. 
 

 

VEILEDERE FOR KRETS OG KLUBB 

Mål Forbedre og forenkle eksisterende konkurranseregler og brukerveiledning for arrangører av 
arrangementer. 

Tilgjengelig- og synliggjøre dokumentasjonen bedre for krets og klubb. 

 

Strategi  Gode evalueringer fra hvert arrangement vil gi innspill til endringer og forbedringer 
fremover i tid. 

 Forenkle tilgangen til dokumenter på våre hjemmesider. 
 

 

KOMPETANSE  

Mål NOs arrangement utvikles og forbedres og tilfredsstiller de krav som settes som standarder for 
et orienteringsarrangement.   

NO har et tilstrekkelig antall klubbmiljøer til å gjennomføre nasjonale hovedarrangement og 
internasjonale arrangement av høy kvalitet.   

Minimum 5 nye personer skal inneha kompetanse til å ta nasjonal TD-rolle 

Strategi  Bygge kompetanse i utvalgte klubber for å gjennomføre hovedarrangement av høy 

kvalitet. Det skal årlig gjennomføres møter med klubber og en arrangørkonferanse.  

 Bygge kompetanse for lokale krets- og nærløp av tilstrekkelig kvalitet, gjennom 

utvikling og markedsføring av Flexoløp-konseptet. 
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5. PARAORIENTERING  

 

Hovedmål: Ha tilbud til personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å utøve 
orientering.  
  

Hovedutfordring: Å engasjere klubber til å tilrettelegge orienteringstilbud for personer med 
funksjonsnedsettelse.  Inkludere paraorientering inn i klubbenes eksisterende 
arbeid med å ha et tilbud til de igjennom hele sesongen. 

 

BREDDE 

Mål NO skal øke antall aktive medlemmer som utøver paraorientering fra 56 til 130 i løpet av 
perioden.  50 klubber har innen 2020 har paraorientering som tilbud. 

 

Strategi  Det skal være paraorienteringstilbud til målgruppene: Bevegelseshemmede – 
synshemmede – hørselshemmede, utviklingshemmede og skjulte 

funksjonshemminger.  

 NOF sørger for tilbud om trening, mosjons- og konkurranseaktivitet for nevnte 
målgrupper.  

 Paraorientering skal kunne utøves innenfor alle grenene i NO. 

 Det skal utvikles kurs for klubber og instruktører/trener om paraorientering.  

 Grønne turer og grønne stolper tilrettelegges for denne målgruppen 

 NO skal aktivt samarbeide med aktuelle samarbeidspartner, som bl.a. helsesports- og 
rehabiliteringssentre.  

 

KONKURRANSE  

Mål Arrangører skal legge til rette for paraorientering i sine konkurranser.  

NO skal være representert i internasjonale mesterskap i paraorientering.  
 

Strategi  Styrke arbeidet med parautøvere som vil utøve konkurranseidrett innenfor NO, og 
aktivt rekruttere til Paralympisk klasse i pre-o og Deaflympics.  

 Det skal utvikles et nytt konkurransekonsept for utviklingshemmede. 

 Utarbeide en arrangørveileder for hvordan konkurranser kan tilrettelegges for ulike 
funksjonsnedsettelser; bevegelshemmede, synshemmede, hørselshemmede, 
utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger. 

 Bistå arrangører med å tilrettelegge eksisterende arrangementer til også å gjelde for 
funksjonshemmede. 

 Synliggjøre konkurransetilbudet for paraorientering via NO’s kommunikasjon.  

 

 

 



Styrets forslag til NOFs strategiplan 2018-2020  

13 

 

 

6. ORGANISASJON  

Hovedmål:  NO skal ha en offensiv, men forutsigbar ledelse og en organisasjon hvor ansvar 

og myndighet er tydelig plassert i forhold til drifts- og utviklingsoppgaver. 

Hovedutfordring:  Vi har høye ambisjoner i NO og knappe ressurser. Vi er avhengig av ressurser 

og trenger hele tiden påfyll, både det frivillige apparatet lokalt, ansatte og 

styret.  

 

FRIVILLIGHET 

Mål NO har en organisasjonskultur som engasjerer folk i alle aldersgrupper til å ta klubb- og styreverv 

Strategi  NO skal ha en tydelig organisasjonsstruktur som gjør at klubb og krets opplever at det er 
enkelt å ta kontakt med riktig ledd.   

 NO skal utarbeide tydelige maler som beskriver alle tillitsvervs mandat/oppgaver 

 Organisasjonskartet over NOFs administrasjon, styret og utvalg skal være oppdatert og 
synlig.  

 Sammenslåing av kretser vurderes opp mot endring av kretsstrukturen i NIF 

 Klubber skal oppfordres til å samarbeide om trening og aktiviteter 

 

UNGDOM OG VERV 
Mål 

 

NO rekrutterer flere ungdommer og unge voksne til klubb- og styreverv.  

Vise til at det er attraktivt for ungdom og unge voksne å takke ja til frivillige verv.  

Strategi  Ungdom skal oppfordres til å ta ulike verv i klubb, krets og forbund.  

 Ungdomskomité i NO (UNO) skal styrkes og støttes bedre. 

 Gjennom attraktive oppgaver og prosjekter tiltrekke oss flere unge med bl.a. digital 
kompetanse (vinn-vinn effekt) 

ADMINISTRASJON  
Mål NO har en administrasjon som er preget av god ledelse og godt samspill mellom motiverte 

medarbeidere. 

Strategi  Stillingsbeskrivelser utarbeides med basis i vedtatt strategi for alle ansatte 

 Administrasjonen og styret utvikler gode rutiner for samhandling 

 Sørge for god personalhåndtering/politikk gjennom oppdaterte HMS retningslinjer og 

personalbok. 
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KOMMUNIKASJON INTERNT 

Mål Det er tydelig og god kommunikasjon mellom organisasjonsleddene basert på åpenhet, 
lojalitet og tillit 

 

Strategi 
  Vi skal selv bli den viktigste kilden til informasjon om NO. 

 Internkommunikasjonen i organisasjonen skal forsterkes med at ansvarsområder 

tydeliggjøres.  

 NO skal bevist benytte digitale- og sosiale medier for effektiv kommunikasjon 

internt.  

 

ØKONOMI 

Mål NO har en sunn økonomi preget av nøkternhet, stabile og forutsigbare inntekter, god 
kostnadskontroll og solid egenkapital. 
 

Strategi 
 Det skal arbeides for å skaffe minst en hovedsponsor i løpet av perioden 

 Gode rutiner for innhenting finansiering hos stiftelser, departementet, NIF og andre 

interessegrupper og organisasjoner utarbeides. 

 Nye mosjons- og skoleaktiviteter finansieres eksternt, med egne prosjektledere. 

 Utarbeide rutiner for oppfølging av prosjekter (Post 3)  

 

KLUBBUTVIKLING  

Mål Bruk av tilpassede klubbutviklingsverktøy har styrket klubbene  

Klubber er forberedt og har en plan på å ta imot nye medlemmer.  
 

Strategi  Aktive klubber har basisforutsetningene på plass. (egnede kart, arrangements-
kompetanse og utstyr, trenere, og en klubbledelse med forståelse for helhetlig 
klubbdrift.) 

 Prioriteringer av tiltak og kompetanseheving skal bygge på konkrete målinger, 
undersøkelser og kartlegging i klubbene og et godt system for enkel oppfølging. 

 NOF utdanner veiledere og kursholdere som kan bidra med spesifikk hjelp innen 
prioriterte områder til klubber.  

 

KJØNNSBALANSE 

Mål NO har en god kjønnsbalanse i alle organisasjonsledd 

Strategi  En person i forbundsstyret og i styrene på kretsnivå skal ha ansvar for området 

 Kvinner skal oppfordres til å ta trener- og lederverv.  
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7. MARKED OG KOMMUNIKASJON  

 

Hovedmål:  NO er synlige i samfunnet. Vi er attraktive for nye og eksisterende medlemmer. 
Vi er attraktive for samarbeidspartner og media. 

 

Hovedutfordring: NO, våre aktiviteter og våre utøveres prestasjoner, er ufortjent ukjente for 
allmennheten, potensielle sponsorer og eksterne partnere. 

 

PROFIL OG MERKEVAREN  

Mål Orientering har innen to år flere kjente nasjonale profiler, som jevnlig skaper oppslag i 
media. 

NO sin merkevare er allmenn kjent og har en identitet som blir lagt merket til. 
 

Strategi  Utøvernes profil bygges opp gjennom bilder og omtale, som publiseres hyppig. 
Landslagsutøverne bidrar til å skape oppmerksomhet rundt egne aktiviteter. 

 NO etterlever våre verdier og gjør merkevaren tydelig for allmenheten i alle 
sammenhenger 

 Arbeide for at o-løper deltar i TV-serier som Mesterns Mester, 71 grader nord 

 Etablere en ny Facebookside/SoMe kanal for landslaget. 

 Gjennom klubbers hjemmesider og sosiale kanaler profileres lokale aktiviteter  
 

MARKED 

Mål NOF er en foretrukket samarbeidspartner for nasjonalt og internasjonalt næringsliv. 
Landslagsutøverne har tilgang til markedets beste utstyr gjennom gode 
leverandøravtaler.  

Det er inngått avtaler med en eller flere generalpartnere/hovedsponsorer. 

 

Strategi  NOF skal primært søke etter samarbeidspartnere/sponsorer som kan identifisere 
seg med våre verdier og vår virksomhet.  
 

 Det skal utvikles et bredt kontaktnett i sponsormarkedet. Eksisterende og 
potensielle sponsorer mottar kontinuerlig positiv informasjon. 
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EKSTERN KOMMUNIKASJON 

Mål NOFs hjemmeside er oppdatert med informasjon knyttet til Norsk Orientering som når ut 
til eksterne. 

NO kommuniserer aktivt på SoMe for å nå ut til nye og eksisterende medlemmer. 

Forbundets aktivitetsplattform er enkel og entydig overfor arrangører og utøvere.  

O-aktiviteter for parautøvere er allment kjent.   

 

Strategi  No skal ha en bevisst holdning til publisering og spredning av nyheter.  

 Gjennom en utarbeidet kommunikasjonsplan sikre rett informasjon til rett 
målgruppe i rett kanal til rett tid. 

 Det skal utarbeides en introduksjonsside på web for nye orienterere. 

 Hjemmesiden tilpasses målgruppene. 

 NOF skal etablere faste målinger av trafikken på digitale flater. 

 Gjennom å utvikle NOFs hjemmeside vil informasjon være et sted å finne frem til, 
og i de sosiale mediene spre dynamisk informasjon. 

 NO skal aktivt synliggjøre at vår idrett egner seg for parautøvere. 
 

 
Media 

Mål 
 
O-VM (fot-orientering), World Cup i Norge og reportasjer fra VM Ski-O vises på 
riksdekkende TV.  
Landslagets aktiviteter skal være mer kjent for det norske folk. 
Lokale o-aktiviteter synliggjøres i lokale medier.  
VM 2019  til å gjøre o-sporten mer synlig. 
Sterke prestasjoner av parautøver synliggjøres i media. 

 

Strategi  Etablere informasjonsmøter med NRK og TV2 minst ett år i forveien av store 
mesterskap. 

 Klubber sender informasjon om sine aktiviteter til lokalavis. 

 NOF og arrangørklubber av hovedarrangementer sørger for informasjon om 
arrangementet på SoMe og til lokale- og riksdekkende medier.  

 Fremme parautøver i reportasjer. 
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8. TOPPIDRETT  

 

Hovedmål: Norge opprettholder sin posisjon som en av de tre beste nasjonene i verden i 

alle internasjonale mesterskap både for senior og junior, sommer som vinter. 

Vi har flere satsende som utfordrer våre etablerte verdensstjerner. 
 

Hovedutfordring: Utfordringen til Norsk Orientering er å få høyt nok nivå for flere løpere i våre 
grener og disipliner. Få opp utøvere til medaljekandidater i VM eller 
verdenscupen sammenlagt i løpet av et 2-5 års perspektiv. 

 

LANDSLAG SOMMER: 
A-LAG 

Mål Kjemper i verdenstoppen individuelt og er som lag blant de tre beste nasjonene i 
internasjonale mesterskap.  

I NO trener og leder vi best i verden 

 

Strategi  Utøverne og trenerne utvikler og gjennomfører et opplegg som gjør at de 
over tid trener og leder best. 

 Utøverne skal få optimal treningsoppfølging gjennom tydelig treningsfilosofi. 

 Gode og målrettede samlinger rettet mot kommende mesterskap. 

 Landslaget skal synliggjøre parametere som gir resultater i  
verdensklasse. Dette gjøres blant annet gjennom systematisk samarbeid med 
og testing hos Olympiatoppen. 

 Sørge at landslaget er attraktivt og stimulerende for løperne. 

 Landslaget skal spille en positiv faktor (rollemodell) i den samlede aktiviteten i 
NO. 

 

NEXT GENERATION SKOG OG SPRINT 

Mål Utvikle de mest talentfulle norske orienteringsløperne i alderen 19-24 år til å bli 
medaljekandidater i internasjonale mesterskap i et 2-5 års perspektiv. 

 

Strategi  Gjennom to etablerte Next Generation lag sørge for å innhente gode talenter 
i alderen 19-24 år (skog- og sprintlag).  

 Gjennom å bygge opp juniorløperne med løpskapasitet tas de ut til 
sprintlaget, for deretter bli spesialisert for skogsdistanse.  

 Utøverne skal gjennom deltakelse i gruppene, rustes til å bli verdens beste 
seniorer gjennom læring og å «trene best i verden». 
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LANDSLAG VINTER   
Ski-Orientering har landslag for både seniorer (elitelag) og juniorer.  

Mål 
 

Etablere seg stabilt som ett av verdens 3 beste landslag 

Strategi  Juniorlaget er et viktig satsingsområde da det er lite klubbvirksomhet i ski-o, 
og miljø og kultur må komme gjennom et sentralt treningstilbud. 

 Elitelaget strekker seg mot beste praksis i liv og lære for å nå sin målsetting 
ved å være et av verdens 3 beste landslag.  

 Begge lag har til felles at uttak til representasjon baseres på vurdering om 

nivået er blant de beste 15 i sin klasse eller ikke. 

 

KOMPETANSE - TRENER OG LEDERUTVIKLING                            

Mål Utvikler flere ledere og trenere til nasjonalt og internasjonalt toppnivå.  

Ha lederteam med komplementære egenskaper på internasjonale konkurranser. 
Lederteamet leder og samspiller best og er i verdensklassen. 

Begge kjønn er godt representert som en del av støtteapparatet.  

Strategi  

 Gi en gradvis opptrapping av trener/lederoppgaver fra junior til senior. Aktivt 

arbeide for å rekruttere flere kvinner inn i støtteapparatet gjennom 

jenteprosjektet og trenerkurs. 

 

 

 

http://www.orientering.no/


Forslag til ny løpsavgift

OSI Orientering

Desember 2017

Vi foreslår et nytt avgiftssystem, en forenklet modell av det progressive sys-
temet som benyttes i Sverige og Danmark.

1 Forslag

Flat avgift 15% opp til 100 løpere. Flat avgift 25% fra 500 løpere og oppover.
Progressiv beskatning mellom 100 og 500 løpere etter formelen:

avgift i prosent = 15 + 0.025 · (antall deltakere− 100)

2 Begrunnelse

Disse prinsippene ligger til grunn:

1. Vi mener at det er et overordnet mål at sporten er synlig.

2. Avgiften må oppleves rettferdig for at sportens selvjustis skal fungere.

3. Avgiften bør inspirere arrangørene til å arrangere åpne løp når de driver
dugnadsarbeid, men startkontingenten bør ikke være et hinder for å
delta.

2.1 15% på de minste løpene

Vi foreslår 15% på selv de minste løp, uten noen nedre grense på kr 30 slik det
har vært. Vi mener at de aller fleste arrangørene vil tjene på bruke Eventor

1

VEDLEGG 5



som markedsplass for sitt løp.

(Vi minner om at nåværende avgiftssystem er satt slik at en liten arrangør
med mange klubbmedlemmer risikerer å betale hele overskuddet inn til NOF.
Hvordan skal en klubb inspirere sine medlemmer til dugnadsarbeidet under
slike betingelser? I våre øyne har resultatet vært en flukt – enten under
avgiftsgrensen, ut av synlighet, eller under bedriftsorientering.)

Merk at det bare skal betales avgift av innbetalt startkontingent. Det betyr
at et klubbløp som lar mange egne løpere løpe gratis, kan ta ekstra betalt
for eksterne løpere. Den totale avgiftsbelastningen blir da svært lav.

De som mener at de ikke tjener på det, kan man nå møte med motargumenter.
Avgiften er så lav for små løp at de bør bidra til å gjøre sporten synlig ved
å åpne klubbløp gjennom å legge dem på Eventor.

2.1.1 Motargumenter

Denne ordningen vil gi atskillig lavere avgiftsinntekter på de minste løpene
enn disse løpene bidrar med i dag. Vi ønsker ikke å diskutere det vanskeli-
ge spørsmålet om det overhodet er riktig å la mosjon finansiere elite, men
unngår spørsmålet ved å si at det er riktig å betale for en god markeds-
plass, altså Eventor, og at det er riktig å kreve at klubbene deltar i en felles
synlighetskampanje ved å benytte den samme plattformen.

Men hvilke endringer kan dette avgiftsforslaget bidra til?

1. Vi mener at regnestykket kan føre til at løp som i dag tar 30 kr tar 50,
60, 70 kanskje 100 kr?

2. Vi mener at det vil være mulig å oppfordre privat- og piratløp til å
legge seg på Eventor, og at holdningen til slike løp vil endre seg hvis
avgiftssystemet er rettferdig.

3. Vi mener at NOFs klubber bør ta et oppgjør med bedriftsorientering,
og få noe av denne virksomheten tilbake som en synlig del av den offi-
sielle o-sporten, for alle aldersgrupper. Flere steder er bedrifts-o nesten
alene om mosjonstilbudet på hverdager, men løpene blir arrangert av
klubbløpere, eller o-klubber under lånt paraply.
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2.2 25% på de største løpene

Vi mener også at avgiften bør inspirere alle til å rekruttere flest mulig løpere
til sitt løp, og at 30% er over smertegrensen. En lavere toppskatt kan også
bidra til at startkontingentene slutter å gli oppover. Norske o-klubber vil
gjerne sette startkontingenten selv, men sporten har allerede overskredet et
gammelt prinsipp om å være en billig idrett. Skal du konkurrere ofte, så er det
stor forskjell på kr 90 og kr 180. En ny avgiftssats kan gi NOF et argument
for å få arrangørene til å tenke prisgunstig til sporten beste.
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A Vedlegg

Figur 1: Grafisk fremstilling av avgiftsmodellen
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Regler for løpsavgift 

(jfr. NOFs lov § 13 pkt. 7)  
Vedtatt av Forbundstinget 10.13.2010. 

Det skal betales løpsavgift til NOF for alle påmeldte deltakere (ordinære, 
etteranmeldte og direktepåmeldte) unntatt Småtroll i o-løp, pre-o-løp og ski-o-løp. 

Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften 

betales av alle o-løp fra og med 01. april 2012. Påmeldingskontingenter der 

deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i betalingsgrunnlaget. 

For Internasjonale mesterskap i Norge fastsettes løpsavgiften som en del av avtalen 
som inngår mellom Norsk Orientering og den lokale arrangøren 

Innen 14 dager etter arrangementet skal arrangøren sende mottatt rapportskjema til 
NOF.  NOF sender faktura på totalbeløpet med betalingsfristen 30 dager etter 
arrangementet.  Ved for sen innbetaling beregnes det renter. 
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Regler for tur-o-avgift 

(01.11.2006) (jfr. NOFs lov § 12 pkt. 7) 
Vedtatt av Kretsledermøte 12.10.2012 

Det skal betales en tur-o avgift på 15% pr solgte opplegg. 

Dette gjelder både for salg i butikk og salg via nettløsningen turorientering.no 
 

Avgiften skal innbetales uoppfordret til NOF senest ved sesongens slutt og etter 
nærmere skriv som sendes den enkelte arrangør.   
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Forslag til langtidsbudsjett

Utkast 8.2.2018 2020 2019 2018 2018 Regnskap 2017

Budsjett vedtatt av 

styret

Budsjett vedtatt av 

tinget

Tilskudd fra idretten 15000 12000 10266 8200 9 968 

Andre tilskudd 1750 1750 1690 1200 1 750 

Stevne- og aktivitetsinntekter 4300 4500 5250 4850 5 258 

Salgsinntekter (netto) 1000 1000 830 1680 875 

Reklame- og sponsorinntekter 1000 1000 500 1500 9 

Gaver og andre inntekter 2000 2400 2575 2120 2 631 

Sum inntekter 25050 22650 21111 19 550 20 491 

Kostnader

Personalkostnader 8 800 8 300 7 984 7 520 7 607

Aktivitetskostnader 13 650 12 050 11 408 10 450 10 560

Administrasjonskostnader 2 800 2 500 2 287 1 650 1 302

Sum kostnader 25 250 22 850 21 679 19 620 19 469

Resultat -200 -200 -568 -70 1 022
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Kommentarer til langtidsbudsjett Norsk Orientering 2018-2020 

Langtidsbudsjettet hensyntar satsinger som er beskrevet i styrets forslag til strategisk plan 
for 2018-2020. 

Tilskudd fra idretten 
Posten inkluderer grunntilskudd (post 2) tilskudd til barn og ungdom (Post 3) samt tilskudd 
fra OLT. Tilskudd over Post 3 har økt jevnt de siste årene. I 2018 økte tilskuddet til post 2 – 
grunntilskudd SF. Langtidsbudsjettet tar høyde for at Norsk Orientering vil rekruttere mange 
nye medlemmer de to neste årene. Hovedmålet i strategien er at vi i 2020 skal ha 50 000 
medlemmer. I langtidsbudsjettet er det tatt høyde for at vi når målet.  Hvilket utslag det vil 
gi på post 2 er usikkert utover at økt medlemsmasse vil gi økt tilskudd over post 2. Her er det 
budsjettert med en økning på 2 mill. I 2019 og 5 mill. i 2020.  
Tilskudd fra OLT forvente å holde seg på samme nivå som de siste årene (4-500 000) 

Andre tilskudd 
Posten inkluderer offentlige tilskudd som NOF mottar via Norsk Friluftsliv. Dersom det blir 
satt av midler til egenorganisert aktivitet, noe regjeringen har signalisert, vil NOF trolig 
kunne få noen av disse midlene. Norsk Friluftsliv skal satse på friluftsliv i skolen, noe som 
Norsk Orientering ønsker å være en del av.  

Stevne- og aktivitetsinntekter 
Posten inkluderer løps- og tur-o avgift. Styret foreslår for tinget at turorienterere skal bli 
medlemmer. Om dette blir vedtatt vil det bety reduserte inntekter fra salg av Tur-O 
konvolutter. Løpsaktiviteten forventes å holde seg på samme nivå i 2018 som tidligere år. I 
2019 vil NOF få ekstra inntekter knyttet til publikumsløp i forbindelse med VM.  

Salgsinntekter 
Salgsinntektene fra Idrettsbutikken har de siste årene gått ned. Ambisjonene er å stabilisere 
oss på et noe høyere nivå enn i 2017.  

Reklame og sponsorinntekter 
Forbundet har i dag ingen sponsorer. Det er en målsetting å få avtale med en hovedsponsor 
innen 2020. Aktivitetskostnadene er økt i henhold til dette ambisjonsnivået.  

Gaver og andre inntekter 
Posten inkludere refusjon av mva, inntekter fra stiftelser samt egenandeler knyttet til 
aktivitet (kompetansehelg, landslag). Egenandelene knyttet til landslagsvirksomhet er i dag 
på ca 550 000. Det er et mål å ikke ta egenandeler på landlagsvirksomhet, og inntekter over 
denne posten går derfor ned i 2020. Det er forventet tilslag på søknader via stiftelser 
tilsvarende 1 mill. Kr.  

Personalkostnader 
Økning i personalkostnader er knyttet til prosjektledelse av prosjekter knyttet til skole og 
”Finn veien til VM 2019”. Dette er prosjekter som vi søker å finansiere via støtte fra 
stiftelser.  
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Aktivitetskostnader 
Posten inkluderer all forbundets aktivitet.  
Landslag: 3,7 mill. Til samlinger og konkurranser i basisvirksomhet.  
Økte sponsorinntekter vil allokeres til toppidretten. Det er en målsetting å redusere 
egenandeler på landslagsvirksomhet i perioden. 

Kretser og klubber tildeles i dag ca. 2,1 mill. Kr. Styret ønsker å fortsatt tildele midler til 
klubber og kretser, men disse tilskuddene skal målrettes i større grad enn i dag i henhold til 
strategisk plan. (prosjekter mot skole, WOD, nye medlemmer via tur-o, jenteprosjekt, 
paraidrett, talentutvikling m.m).   

3,1 mill kr brukes til øremerkede prosjekter. (kartarkiv, paraidrett, HL/OLL, UNO, O-troll-leir 
og sommer o-skole, Grønne turer, omsøkte prosjekter i Norsk Friluftsliv)  

2-5 mill i økte aktivitetskostnader i 2019 og 2020 som en følge av økte medlemsinntekter:
Aktiviteter som vil prioriteres som følge av satsinger foreslått i Strategiplanen:
Arrangement – vurdere å bistå arrangører av internasjonalemesterskap og konkurranser.
Det betales ikke løpsavgift av internasjonale konkurranser i Norge i dag.
Det er ikke lagt inn ekstra kostnader knyttet til VM2019 i budsjettet ut over kr. 250 000 til
dekning av TV sending under Prøve VM/WC i 2018.
Regionalisering – styret setter av noen ressurser til arbeidet med regionalisering.
Medlemsbasert tur-o – om nødvendig avsettes midler til dette.
Flexoløp – styret viderefører støtten til flexoløp.

Administrasjonskostnader 
Faste kostnader (IT, husleie mm, styremøter, forbundsting, internasjonalt arbeid) 1,5 mill. 
Satsinger utover basisaktivitet i henhold til strategisk plan: TV World Cup 2018, 
markedsføring, utvikling av NOFs hjemmeside. Det forventes noe økte faste kostnader 
knyttet til nyansettelser i 2019 og 2020.  
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