Oslo 26.2.2018
Til klubber som arrangerer turorientering i Norsk Orientering

Medlemskap for turorienterere
Turorienterere som medlemmer i Norsk
Orientering - vinn, vinn, vinn for deltaker,
klubb og forbund
Hvorfor
1. Flere medlemmer gir Norsk Orientering
bedre økonomi og større tyngde som
samfunnsaktør.
2.Gjennom medlemskapet knyttes
turorientererne tettere til klubbene noe som
gir mulighet for å få turorientererne aktive som
deltakere i flere av klubbens aktiviteter.
Hvordan
Vi ønsker å tilby en løsning som er attraktiv
både for turorientereren, klubben og
forbundet.
Dette kan gjøres på følgende måter
1. Tilby medlemskapet som en del av salget av
Turorientering via konvolutt eller på nett
2. Tilby medlemsbasert turorientering

1. Tilby medlemskapet som en del av salget av Turorientering
Ideen er at de som kjøper turorienteringskonvolutt eller turorientering på nett tilbys medlemskap i
sin lokale orienteringsklubb. Dersom innbetalt sum er lik eller høyere enn medlemskapskontingenten
i klubben kan man bli medlem uten å betale noe ekstra. (Det gis en rabatt på turorientering. Det er
etter idrettens lover ikke anledning til å gi rabatt på medlemskap.)

Syv klubber prøvde ut dette tilbudet i fjor, og prøveprosjektet ga en medlemsvekst på 3,5% og ingen
negative effekter. I 2018 forenkler vi medlemskapstilbudet og spisser budskapet basert på evaluering
av erfaringene.
NOF anbefaler at alle klubber tilbyr et rimelig grunnmedlemskap. Eventuelle nye kontingentsatser må
vedtas på årsmøtet. NB: Medlemskapet skal ikke hete støttemedlemskap. Alle medlemmer i norsk
idrett skal være fullverdige medlemmer i grunnleggende rettigheter.
For fleridrettslag kan prisen på tur-o-konvolutt dekke gruppemedlemskap i o-gruppa. (Fordrer
innmelding i idrettslaget.)

Hva er et grunnmedlemskap
1. Plikter og rettigheter som klubbens medlemmer har etter loven
2. Pris: Minimum 100,- (klubben kan sette denne høyere om de vil)
3. Inkluderer NIFs barneforsikring for barn opp til 12 år
4. Inkluderer adgang til klubbens aktiviteter, som trening og klubbløp
5. Inkluderer adgang til NOFs og klubbens rabatter og avtaler
Hva kan legges inn i tillegg
6. Tilbud om rekrutteringspakke (kompass og brikke til redusert pris) fra klubben
7. Tydeliggjøring av kravene til disse medlemmene (For eksempel: Medfører invitasjon til, men ikke
krav til dugnad.)
8. Andre goder som klubbens medlemmer har.
NOF setter opp et lotteri for alle som melder seg inn via turorientering.no.
NOF utarbeider en løpeseddel med medlemskapstilbud for turorienterere som trykkes i a5-format
og synliggjøres på turorientering.no. Løpeseddelen kan legges i turorienteringskonvoluttene eller
deles ut på andre måter. Legg inn din bestilling under.

2. Medlemsbasert turorientering
NOF anbefaler at alle klubber tilbyr noen enkle prøveposter gratis og tilgjengelig for alle (Grønne
turer). Utover dette kan man tilby turorientering som et medlemsbasert tilbud, slik de for eksempel
gjør i Golfforbundet.
Forbundsstyret har lagt inn et forslag til tinget i mars 2018 at turorientering skal gjøres
medlemsbasert. Uansett om forbundstinget velger dette eller ikke, kan klubber velge å organisere
turorienteringsaktiviteten sin på denne måten. Vi håper noen har lyst å prøve dette og bidrar gjerne i
utvikling av modellen for klubben.
Les mer om dette i sakspapirene til tinget. Lenke

Oppsummert - for å få mer orienteringsaktivitet ut av at turorientererne blir medlemmer, er det
viktig at hele klubben arbeider for å inkludere de nye medlemmene i aktiviteter som er tilpasset
denne målgruppa. På sikt blir det flere som deltar på klubbaktiviteter, orienteringsløp og som
ressurspersoner i klubben.
Vi håper at vi sammen kan utvikle tiltak og arbeidsmåter som gjør dette mulig!

Vennlig hilsen Norges Orienteringsforbund
Sondre Sande Gullord, styremedlem,
Ninni Jonsson, fagkonsulent tur-o (905 25 905)
og Vigdis Hobøl, fagkonsulent klubbservice (924 92 290)

Bestilling løpeseddel medlemskap turorienterere
…… Ja, vår klubb ønsker at medlemskapstilbud inkluderes på våre sider på turorientering.no
…… Ja, vår klubb ønsker tilsendt løpesedler
Antall:

Navn på klubb:

Adresse:

Ønsket leveringstidspunkt:

Kontaktperson e-post/telefon:

NOF dekker produksjon og trykk. Klubben dekker porto ved bestilling av større opplag. Send inn din
bestilling til vigdis.hoboel@orientering.no.

