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Sakfremlegger: Lene Kinneberg og Gunhild Bredesen 

Grunnlag for diskusjon 

Et av målene for Norsk Orientering er å tilrettelegge for attraktive aktiviteter og møteplasser 

som fremmer og stimulere til økt deltakelse, sosialt fellesskap, læring, mestring og utvikling. 

Hovedløpet og O-landsleiren (HL/OLL) for ungdom har i mange år vært en arena som skal 

bygge opp under målet.    

Deltakelsen i HL og OLL har de seneste årene vært synkende og det er grunn til å være 

bekymret for utviklingen hvis en ser på statistikken for deltakelse de siste årene. Årets 

deltakelse er den laveste på 18 år.  

Siden 2015 har deltakelsen gått ned med 130. Bare siste to år har deltakelsen sunket med 

75, fordelt på 32 i fjor og 43 i år. 

 Det er størst nedgang blant guttene og i år var det spesielt i H14 der det deltok kun 46 gutter 

i HL langdistanse. Det er det nest laveste tallet siden 1990.    

  

Det har tidligere gått i bølgedaler, men vi bør likevel se med bekymring på en synkende 

tendens, spesielt i lys av at hovedmålet i strategien for Norsk Orientering har vært å øke 

antall aktive medlemmer. Årsakene er nok flere og sammensatte. 

Forbundet har gjennom de senere årene gjennomført en utøver, leder og trener 

undersøkelse rett i etterkant av HL/OLL (elektronisk i Questback). Årets tilbakemeldinger 

viser at både utøvere, ledere og trenere var svært fornøyde med deltakelse, organisering og 

opplegget på Tynset. Så blant de som deltar gir HL/OLL svært positive opplevelser.  

 

Vi inviterer KLM til å være med å gi sine synspunkter og innspill og legger opp til en 

diskusjon med flg. spørsmål som utgangspunkt:  

- Hva kan være årsakene til synkende deltakelse i HL/OLL?  

- Hva bør/kan gjøres bedre for å hindre ytterligere frafall, snu trenden og stimulere til 

deltakelse?  

- Hvordan står det til med gode sosiale møteplasser og utviklende treningsmiljøer for 

aldersgruppen 13-16 år i klubber og kretser?  

 

Se vedlagte tabell med oversikt på deltakelse siden 1990 (langdistanse, sprint + o-landsleir.)    

Tabellen under viser medlemstall og utvikling for barn og unge, siste 6 år, basert på tall fra 

samordnet rapportering.  

 

Medlemstall Orientering         Utvikling       

Aldersgrupper 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

2017-
2016 

2017-
2018 

6 - 12 år 4675 5209 4836 4753 4742 4485 534 -373 -83 -11 -257 

13 - 19 år 3671 3589 3690 3841 3782 3678 -82 101 151 -59 -104 

20 - 25 år 1433 1496 1521 1395 1617 1618 63 25 -126 222 1 

Totalt 9779 10294 10047 9989 10141 9781 515 -247 -58 152 -360 



 


