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Til:  NOFs klubber ved ledere og løpsledere  
  

Oslo, 25. oktober 2017 
 

VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER (VO) 2017 
 
Vi viderefører tidligere praksis og tilbyr å hjelpe klubbene med å registrere støtte om VO-midler for 
opplæring i forbindelse med arrangement av o-løp.  
 
For 2017 kan man søke for flg.:  
 

• Ekstra store o-løp NM, Norgescup, O-Festivalen, større sommergalopper  
Samlet tidsbruk arrangementstekniske oppgaver som gir økt kompetanse på 
minst 192 timer. 

 

• Store o-løp  Store og arrangementsteknisk krevende løp, nasjonale løp og kretsløp        
Samlet tidsbruk arrangementstekniske oppgaver som gir økt kompetanse på 
minst 96 timer. Her er det en forutsetning at en vesentlig del av 
arrangementsstaben er skiftet ut.   

 
 
Mindre o-løp, begrenset søknadsmulighet  
Klubbene vil bare unntaksvis kunne søke midler på mindre kretsløp, nærløp, karuseller, skolesprinten 
og turorientering. 
Forutsetning for søknad på denne type arrangementer er tilnærmet full utskiftning av 
arrangørstaben eller at man har utarbeidet et helt nytt opplegg.  
Det er ikke søknadsberettiget dersom det er mange av de samme personene som arrangerer år etter 
år. I tillegg må samlet tidsbruk på arrangementstekniske oppgaver som gir økt kompetanse være på 
minst 48 timer for o-løp og minst 16 timer for tur-o arrangement.  
 

 
En viktig presisering er at man kun kan ta med tiden som er kompetansehevende. Et eksempel er en 
løypelegger som bruker 100 timer totalt, bare kan godskrive den delen som er kompetansehevende 
og ikke den delen som etter hvert blir ren rutine.  
 
For at vi skal søke på vegne av klubbene, er det en forutsetning av at klubben har sendt inn 
løpsrapport og betalt løpsavgift for arrangementene det søkes om. 
 
Hvor mye penger? 
De søknader som godkjennes vil motta:   

• Ekstra store o-løp  kr 16 896   (192 t * kr 88/t) 

• Store o-løp    kr  8 448 (  96 t * kr 88/t) 

• Mindre o-løp   kr  4 224  (  48 t * kr 88/t) 

• Tur-o    kr  1 408 (  16 t * kr 88/t) 
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Beløpene er for hver arrangementsdag. Eksempelvis vil ett to-dagers arrangement gi dobbelt 
utbetaling. Husk å rapportere hver dag for seg i rapportskjemaet. 
 
Da vi ikke vet noe om den totale søknadsmassen fra norsk idrett, må vi som tidligere ta forbehold om 
at den totale potten blir stor nok.  
 
 
Hvorfor VO-midler? 
Å arrangere gir økt kompetanse. Oppgaver som løpsledelse, løypelegging og andre 
arrangementstekniske oppgaver krever kompetanse. Det er akkurat dette VO-midlene skal stimulere 
til og honorere. Det er da snakk om nye personer i disse arrangøroppgavene. 
 
Støtte til arrangement er basert på en kursbeskrivelse som O-forbundet har utarbeidet og fått 
godkjent av idrettsforbundet. Arrangementskurs og registrerer vi på www.idrettskurs.no   
 
Dette er viktig når man søker: 

- At klubbene rapporterer nøkternt og riktig, slik at en kontroll ikke avdekker feil-rapportering.  
- Norges Idrettsforbund/Kulturdepartementet foretar kontroller. Ved kontroll må klubben 

dokumentere at tiltaket har vært kompetansehevende i henhold til kravene. 
  
 
Vi gjør det enkelt! 
Fyll ut vedlagte skjema med riktige og fullstendige opplysninger og send det på e-post til 
lene.kinneberg@orientering.no   
 
Fristen er 10. november 2017.  
 
Har du spørsmål om VO-søknad for rapportering av arrangementer send en e-post til meg.   
 
 
 
Andre godkjente kurs 
NOF har flere VO-godkjente kursbeskrivelser. Eksempler på dette er løypelegging, ocad, synfaring og 
trenerutdanning.  
Klubber og kretser kan selv opprette og rapportere kurs. Nytt i 2017 er at Sportsadmin. er blitt 
erstattet av www.idrettskurs.no. Er det spørsmål om kurs, kontakt lene.kinneberg@orientering.no 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg 
Fagkonsulent 
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