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Til  
O-kretser og klubber         10. mai 2021 

 
  

Sats UNGt – arrangement orientering 2021   

  
Norges Orienteringsforbund (NOF) inviterer o-kretsene og klubbene til 
stimuleringstiltak rettet mot unge arrangører i alder 16-25 år.  
 
Formålet med tiltaket:  
Engasjere, motivere og stimulere unge til å være arrangører av enkle lokale og regionale orienterings 
arrangement, spesielt for barn og ungdom.  
 
Målgruppe: Unge i alder 16-25 år  
 
Bakgrunn for tiltaket:  
I 2019 hadde vi et vellykket prosjekt, UNGfrivillig VM 2019, der unge i alder 16-26 år fikk skolering 
som ledere og arrangører og fikk praktisere med ulike roller under VM-uka i orientering i Østfold.  
98 unge var med i prosjektet, vesentlig i alder 16-19 år. Prosjektet var finansiert av Norges 
Idrettsforbund og var svært vellykket.  
Vi ønsker i samarbeid med kretser og klubber å fortsette å motivere og stimulere unge i alder 16-25 
til å være arrangører, gjerne av enkle o-løp, spesielt for barn og ungdom. Dette er praksisoppdrag 
som gir nyttig erfaring og læring.  
Vi har tro på at unge arrangører virker motiverende for yngre deltakere, noe vi må satse mer på i 
tiden framover for økt rekruttering og deltakelse blant barn og unge. Vi har også et mål om å skape 
et større mangfold blant de som tar leder- og arrangørroller da det tradisjonelt er flest menn. Vi vil 
spesielt oppfordre og motivere flere jenter til å ta arrangørroller.  
 

Bli med å lage det beste lokale eller regionale «sats UNGt arrangement – 
orientering» 2021  
 
Kriterier for «sats UNGt arrangement»: 

- Det skal være et lokalt eller regionalt kvelds-/dag arrangement der aldersgruppen 10-20 år 
har hovedfokus. 

- Minimum 3 unge skal ha sentrale arrangørroller i form av å være løpsleder, løypelegger, 
teknisk ansvarlig og ha ansvar for markedsføring. 

- Løyper/aktivitetstilbudet tilpasset alder og nivå.  
- Mulighet for sosiale tilleggsaktiviteter i friluft innenfor koronaretningslinjene. 
- Lav deltakeravgift.     
- Arrangementet skal opprettes i Eventor. 
- Egen innbydelse med god forhåndsinfo. Legg gjerne vekt på å gjøre litt ekstra ut av 

arrangementet for å trekke deltakere.  
- God markedsføring av arrangementet på aktuelle nettsider og i sosiale medier.  Vi oppfordrer 

til å være kreative i markedsføringen.  
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Støttespiller for unge arrangører 
Voksne i klubb og krets med arrangørerfaring oppfordres til å fungere som støttespillere /mentorer 
for unge arrangører.       

 

Hvordan bli med i kåringen av «Sats UNGt – arrangement 2021»? 
- Ved å sende inn en kortfattet elektronisk søknad til NOF etter at arrangementet er 

gjennomført. Benytt lenken i Enalyzer: https://surveys.enalyzer.com?pid=c2h4rer6  
 

- Søknad skal inneholde lenke til arrangementet i Eventor der det er påmeldings- og 
deltakeroversikt og annen nyttig info for arrangementet. 

- Vi vil be om navn på de unge i sentrale arrangørroller. 
- Vi oppfordrer til å legge ved 1-3 bilder og/eller en kort videofilm fra arrangementet. Film kan 

lastet opp i YouTube eller WeTransfer og dele lenken. (Husk å innhente tillatelse fra de som er 

med på bilder/film.)       
 
Arrangementsperiode: 15. mai til 15. oktober 2021 
Frist for å legge inn søknad er 25. oktober 2021 

         

Premiering og kåring av «Sats UNGt arrangement – orientering» 2021 
NOF setter opp stimuleringspremier i form av tilskudd til de beste sats UNGt arrangementene ut fra 
de gitte kriteriene.   
Blant alle søknader så vil juryen plukke ut de 3 beste arrangementene som får et tilskudd som blir 
utbetalt til aktuell arrangørklubb. Tilskuddet skal i samråd med de unge arrangørene øremerkes tiltak 
og aktiviteter som kommer de unge til gode.      

1. premie kr 25000 
2. premie kr 15000 
3. premie kr 12000 
Ytterligere 3 arrangement blir premiert med kr 8000 hver.    

Alle arrangement som er med i kåringen må tilfredsstille kriteriene.   
 
Jury  
Ungdomskomiteen i Norsk Orientering vil sammen med to fra NOFs administrasjon danne juryen. 
 
Utdeling og offentliggjøring 
Utdeling av hovedpremiene vil finne sted under Norsk Orientering sin kompetansehelg i november. 
Der vil også de øvrige premierte bli offentliggjort.     
 
Ta kontakt med NOF, Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no,  ved spørsmål om Sats UNGt.  

 
Vi ser fram til mange gode og kreative arrangement med unge arrangører!     
  
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg        Lone Brochman   
Fagkonsulent barn, unge og kompetanse    Fagkonsulent paraorientering 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=c2h4rer6
mailto:lene.kinneberg@orientering.no

