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6.1 Informasjon arbeid med 

forenkling



Viktigste prosjekter

• Forenkling arrangement – løpskonseptet flexoløp

• Tur-o-medlem-prosjektet

• Annet



Forenklingsutvalget

• Sondre S Gullord (leder)

• Kjell Einar Andersen

• Jan Kocbach

• Ingvild Maalen Johansen

• Øyvind Enger

• Tor Lahlum

• Anders Tiltnes

• Vigdis Hobøl (fra administrasjonen) 

Fra Norsk Orienterings Strategi2020, strategiske veivalg 

2016-2018 

Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best 

resultateffekt med tanke på hovedmålet. Veivalgene 4: 

Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og 

skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 

2016-2018. 

Mandat fra styret:

Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking.

Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som 

forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges 

Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-

målet i 2020. …



Arrangement - Flexoløp





Slik gikk det i 2017

• I alt 79 arrangement ble registrert som flexoløp i 2017. 

Ca halvparten av disse oppfyller en betydelig andel av 

flexoløp-kravene og får tildelt støtte.

• Det ble registrert flexoløp i 11 kretser

• Det er til sammen 13 karuseller som har registrert minst 

ett eller flere flexoløp. 11 enkeltløp har registrert seg som 

flexoløp. 

• 10 arrangørklubber har fått støtte til unge arrangører i 

nøkkelrollene 

• Utbetalt støtte i 2017 blir ca 60 000,-



Kan konseptet bidra til å få flere nære og fleksible 

orienteringsløp?

Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette? 

• Ja fordi: 

– en enkelt tilgjengelig arrangørveileder er til hjelp

– gjennom flexoløp-konseptet viser forbundet en standard for 

hva som er et bra nok o-løp som ikke sliter ut alle klubbens 

arrangører

– erfaringene viser at nye og unge arrangører trekkes inn i 

arbeid med flexoløp

• Andre tiltak trengs også fordi

– enkelte arrangørmiljøer har fortsatt manglende teknisk 

kompetanse for å arrangere brukbare nærløp. Disse har 

trådt fram ifm dialog om flexoløp. Her trengs direkte 

opplæring av flere nøkkelpersoner. 



Kan konseptet bidra til at det blir enklere å bli med 

på orienteringsløp for nye?

Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette? 

• Ja, fordi:

– fri starttid og frivillig forhåndspåmelding er enkelt for 

deltakerne

– bedre infoarbeid også utenfor egne rekker gjør det enklere 

for nye å delta på o-løp

• Andre tiltak trengs

– Infoarbeidet må være godt for at det skal gi uttelling. Det 

bør gis mer opplæring i infoarbeid.

– godt mottaksapparat for nye på o-løp 



Flexo-støtte i 2018

• Norges Orienteringsforbunds arrangementsstøtte for flexoløp

videreføres i 2018

• Arrangører som innfrir flexo-kriterier fastsatt av Forenklingsutvalget 

i Norges Orienteringsforbund mottar følgende økonomiske støtte:

– For hver deltaker født før 1998 (over 20 år): Kr 20,-

– For hver deltaker født fra og med 1998 (under 20 år): Kr 40,-

– For hver unge arrangør i nøkkelrolle definert av Forenklingsutvalget: Kr 

500,-. Oppad begrenset til kr 5 000,- pr klubb per år

– Redaksjonell omtale i avis, radio eller TV: Kr 500,-

per arrangement, oppad begrenset til kr 5 000,- pr 

klubb per år



Kriterier for ekstra flexo-støtte i 2018

Arrangementet:

1. Fri starttid for alle

2. Startkontingent: 50/90 kroner for alle deltakere (under/over 17 år)

3. Frivillig forhåndspåmelding gjennom Eventor (no show - no pay)

4. Flexokonseptets løypemal benyttes

Info/synlighet:

5. Opprett Flexoløpet i Eventor

• Med innbydelse (PDF), posisjon, link til Facebook-event eller egen /nettside

• Opprett et Facebook-event eller egen nettside

• Enkel forhåndsomtale

• Bilder etter løpet

6. Resultater legges ut i Eventor samme dag



FELLES MODELL

• Medlemskapstilbud i Tur-

o-konvoluttene og på 

turorientering.no

• Rabatt på Tur-o-

konvolutten  tilsvarende 

prisen på medlemskapet

• Aktivitet som knytter 

turorientererne til 

klubben. 



Resultat

Klubb Innmel
dinger

Innmeldte/s
olgte tur-o-
konv

Innmeldte/a
ntall medl.

Pris 
medle
mskap

Pris Tur-
o-konv

Aktive 
medl
2016

Antall 
solgte 
konv 2016

Salg 
Turorient
ering.no

Porsgrunn OL 12 13,0 % 3,9 % 200 300 310 92 17

Wing OK 7 1,9 % 3,2 % 100 300 219 360 128

Oppsal 22 1,9 % 8,6 % 150 400 255 1170 0

Østmarka OK 4 0,9 % 1,8 % 225 300 221 422 60

Sandefjord OK 3 0,5 % 2,1 % 120 300 146 610 0

Haugesund IL 2 0,5 % 1,1 % 100 250 180 443 19

OL Toten-Troll 0 0,0 % 0,0 % 100 250 90 173 4

50 1,5 % 3,5 % 1421 3270 228



Aldersspredning nye medlemmer

0-5 år
6 %

6-12 år
14 %

13-19 år
0 %

20-25 år
2 %

26-39 år
10 %

40-59 år
38 %

60+ år
30 %

Alder nye tur-o-medlemmer



Erfaringer

- Målgruppa turorienterere er en viktig målgruppe. Prosjektet 

har gitt en total medlemsvekst i deltakende klubber på 

3,5%. 

- Svarprosent på distribuerte flyere med medlemskapstilbud 

i tur-o-konvolutt var 1,5%.

- Resultatene varierte blant deltakende klubber. Inntrykket er 

at grovt sett har Oppsal fått medlemmene gjennom direkte 

svar på flyeren i konvolutten og Wing og Porsgrunn har fått 

medlemmer gjennom ulike direkte vervingstiltak.  



2018: Direkte medlemskap i særforbund

En del av Norsk Idretts moderniseringsprosjekter. Norges 

orienteringsforbund er invitert med sammen med fem andre 

særforbund

• Formålet er å gjøre norsk idrett attraktive og relevante for ENDA flere. 

• Mange driver med våre aktiviteter (Tur-orientering og Stolpejakt) uten 

å være medlem i en klubb. 

• Særforbund prøver ut ulike konsepter for direkte medlemskap i 2018 

som skal evalueres og benyttes som grunnlag for vurdering av 

ordningen på Idrettstinget 2019. 



1

• TILKNYTTET 
(Registrert)

• MOSJONISTEN

• Pris : kr 0,-

• Alle: 0-100 år

• Tilbud: 
• Alle grønne turer

• Tilgang til turer over hele 
landet (full pris)

• Tilbud o-kurs (på nett og 
fysisk) (full pris) 

2

•DIREKTE MEDLEM

•
IVRIGE og 

NYSGJERRIGE 
MOSJONISTER

•Pris: Kr 100,-

•Alle: 0-100 år

•Tilbud:
•Alle grønne turer 

•Tilgang til turer over hele 
landet (rabatt 10%?)

•o-kurs (rabattert)

•Medlemsfordeler

3

• KLUBBMEDLEM

• DEDIKERT OG 
INKLUDERT

• Pris: kr xx 

• Alle 0-100 år

• Tilbud 
• Alle grunnrettigheter fra klubb

• Tilgang til turer over hele 
landet (rabatt 20%)

• O-kurs (gratis)

• Medlemsfordeler

3 mulige O-medlemskap



Annet

• Comeback-klubben

• Tilgjengelighet/Informasjon på hjemmesider

• Enklere kart 

• Enklere idrettslag 



6.2 Informasjon arbeid med 

synliggjøring 



NOFs forbundsting 2016

• Forbundstinget vedtok å videreføre alle punkter i tidligere 

strategidokument, men med fokusområder for synliggjøring

og lav inngangsterskel 



Organisatorisk fokus

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for mediestrategi og synlighet 

Arbeidsgruppen ble ledet av visepresidenten og med 

generalsekretæren som administrasjonens representant. Det ble 

utarbeidet et mandat:

Prioriterte hovedområder:

• Nasjonale medier

• Lokale medier

• Egen produksjon

• Sosial medier



Arbeidsgruppens mandat

• Hele organisasjonen skal øke synligheten av alle orienteringsaktiviteter; fra 

turorientering til elitearrangementer. Aktivitetene skal markedsføres aktivt, og 

synliggjøres i samarbeid med partnere og egnede medier.

• Forbundet skal støtte klubbene med gode modeller for økt synlighet, 

markedsføring og kommunikasjon. Modellene skal baseres på erfaringer med 

beste praksis ute i klubbene.

• Forbundet skal påse at aktiviteter og konkurranser er tilgjengelig og synlig via 

felles IT-plattformer.

• Forbundet skal arbeide for at nasjonale og internasjonale begivenheter er 

synlige i nasjonale så vel som lokale medier.

• Forbundet skal sikre at alle hovedarrangementer har en ramme som bidrar til 

økt anerkjennelse og synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt.



Arbeidsgruppens arbeid

• Det ble i oppstarten utarbeidet en oppskrift på hvordan man kan nå fram i 

lokale medier. Denne ble sendt ut til klubbene.

• Etter dette har arbeidsgruppen ikke vært operativ som gruppe



TV

• I 2016 ble VM sendte på NRK, uten at NOF måtte bidra økonomisk.

• 2017. NRK trakk seg fra muntlig avtale

• Det ble fridd til TV2 og Discovery Channel – uten resultat

• Pågående forhandlinger om VM 2019 og hvordan bygge opp NRKs satsing 

mot dette

• NOF redigerer nå egne videoer fra World Cup. Disse sendes til NRK og TV2 

som kan spille av direkte. Dette har ført til reportasjer i Sportsrevyen og 

kveldsnytt 

• Det ble innledet samarbeid med en nyoppstartet TV-kanal, som dessverre 

ikke kom på luften av andre grunner. De skulle etter planen sende fra NM 

sprint på Hamar



Sosiale Medier (SoMe)

• Det er laget 9 videoer i serien Orienteringsglede. Disse er lagret på egen fb-

side

• NOF sprer aktivt bilder og info på Facebook, Twitter og Instagram, med 

konkurranse om månedens beste bilde på instagram. Eliteutøvere styrte 

NRKs snapchat-konto under VM i Estland



Arbeidet videre

• Arbeidsgruppen har ikke arbeidet tilstrekkelig aktivt. Det er laget utkast til en 

Synlighets- og mediestrategi, men den er ikke ferdigtygget. Strategien skal 

ferdigstilles og det skal lages aktivitetsplaner. Forbedring og utvikling av 

hjemmesiden er en viktig del av dette.   

• Det jobbes videre mot NRK for å bygge o-sporten og profiler frem mot VM 

2019. NOF er pådriver for å få innført first to finish-øvelser.

• På lokalplan må klubber og kretser jobbe videre med synliggjøring i 

lokalsamfunn og lokale medier. 

• Sosiale medier får stor oppmerksomhet denne helgen, forhåpentlig gir det 

inspirasjon til oss alle



6.3 Informasjon arbeid med 

landslag, toppidrett og 

jenteprosjektet



Toppidrett

Stikkord fra Toppidrettsplanen



Hovedmål

- Ett av fem hovedmål i Strategi 2020 berører 
toppidrett: 

«Norsk Orientering har en sterk toppidrett 
som utvikler talent og sikrer Norges posisjon 
som en av verdens ledende 
orienteringsnasjoner».



Mål for landslaget

• "Et av verdens beste utviklingsmiljøer for satsende o-
løpere". 

• Landslaget skal bidra til at løperne tar det siste steget til 
verdenstoppen. 
– Talentfulle utøvere utvikles til medaljekandidater i VM  eller  

verdenscupen sammenlagt  i løpet av et 2-5 års perspektiv
– Unge norske utøvere blir rustet for å kunne bli verdens beste 

seniorer. Og Trene best i verden”.

• Landslaget skal oppleves som attraktivt og stimulerende for 
løperne

• Landslaget skal spille en positiv faktor i den samlede 
aktiviteten i Norsk Orientering



Talent-utvikling

• Talentutvikler

• Fokusområder
– Hovedfokus vil være å styrke samhandling mellom 

forbund og klubber/kretser.
– Rød tråd i utvikling av utøvere fra talent til elite
– Styrke trenerrollen 

• Fire satsnings-områder
– Camp Norway 
– Trene best på hjemmebane
– Trener-forum
– Jevnlige møter mellom klubb og forbund



Landslag og trenings-grupper

• A - lag 

• Next generation lag, skog og sprint

• Supplerende uttak for spesifikke samlinger

• Uttak
– Kriterier
– Ansvar



A - laget

Topp 10 resultater i VM, eller EM
Fokusere mot årets VM og EM



Next Genereation Sprint

Høyhastighetsorientering – teknologi
Utviklingsperspektiv
Sprintfokus i treningen



Next Generation Skog

Skogsfokus  - spesielt Østfoldfokus nå 
Utviklingsperspektiv
Bygge en god prestasjonskultur – tett på
Prioriteringer i hverdagen



Organisering og ansvar landslag

• Ansvar og rollefordeling i styret og administrasjon

• Toppidrettsansvarlig i styret og Toppidretts-utvalg

• Trener-ressurser 
– Landslagssjef 

– Landslagstrener(e)

– Talentutvikler
• Ansvar for samarbeidet med klubber, regionale tiltak, Camp 

Norway, jr.VM, EYOC, JEC

– Toppidrettskonsulent
• Toppidretts-administrasjon



Samarbeids-apparat

• Medisinsk apparat 

• Samarbeidspartnere

– Olympiatoppen 

– Sunn idrett

– Internasjonalt



Trening og utvikling

• Filosofi og strategi

• Utviklings-trappen

• Planlegging

• Gjennomføring

• Oppfølging



Nåtilstand

Ønsket 
tilstand

Delmål

Delmål

Utfordringer

Ferdigheter
Kjeder seg

Bekymring

Angst

”Gapet”

Flyt-

sone

Spenning

COPYRIGHT CW/KSA/DK 1987



Jenteprosjektet

”Flere, større og bedre trenings-
miljøer”



Mål

Flere jenter med motivasjon til å fortsette i 
junior-/senior-alder, trene sammen og trene 
best => Skape et prestasjons-miljø med flere 
jenter som trener best. Flere kvinnelige ledere

og trenere



Organisering

• Styrings-gruppe

• Prosjekt-gruppe

• Ambassadører

• Regional og lokal organisering

– Lokale/regionale tilpasninger

• Samlinger

– Sentralt

– Lokalt



MILJØ på TVERS av alder, nivå og klubb



SYNLIGHET – her kan dere finne mer info om hva som skjer i jenteprosjektet





Trening, aktiviteter og utvikling

• Filosofi og strategi

• Utviklings-trappen

• Planlegging

• Gjennomføring

• Oppfølging

• Aktiviteter 2018



Sak 7 Vedtakssaker



7.1 Innføring av startpuljer i HL, NC og NM jr

Forslag til endring av Regler for NM og HL 

Forslag fra Telemark o-krets 

Gjeldende regler 

Dette er et tillegg i gjeldende regler for trekking og seeding i HL, NC og 

NM jr. 

Forslag til nye regler: 

Det innføres 2 startpuljer i klassene D/H 14, 15 og 16 i Hovedløpet for 

yngre, og deltakerne fordeles tilfeldig i de to puljene slik at de blir like 

store. Startlistene trekkes puljevis med pulje 1 først på sprintdistansen og 

pulje 2 først på langdistansen. 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget, og ber om fullmakt til å utforme og 

implementere de nødvendige tillegg og endringer i Regler for NM og 

Hovedløp som følger av vedtaket. 



7.1 Innføring av startpuljer i HL, NC og NM jr

Forslag til endring av Regler for NM og HL 

Forslag fra Telemark o-krets 

Gjeldende regler 

Dette er et tillegg i gjeldende regler for trekking og seeding i HL, NC og 

NM jr. 

Forslag til nye regler: 

Det innføres 2 startpuljer i klassene D/H 14, 15 og 16 i Hovedløpet for 

yngre, og deltakerne fordeles tilfeldig i de to puljene slik at de blir like 

store. Startlistene trekkes puljevis med pulje 1 først på sprintdistansen og 

pulje 2 først på langdistansen. 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget, og ber om fullmakt til å utforme og 

implementere de nødvendige tillegg og endringer i Regler for NM og 

Hovedløp som følger av vedtaket. 



7.2 Innføre N-nivå i klassen D/H-10

Forslag fra Østfold o-krets 

Forslag til endring av konkurranseregel 16.1.8 

Gjeldende regel 

Vanskeligste løype skal ikke være på høyere nivå enn B for 13-14 og C for 

-10 og 11-12 

Forslag til ny regel 

Vanskeligste løype skal ikke være på høyere nivå enn B for 13-14, C for 

11-12 og N for -10 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 

§ 16.1.8 endres til: 

Vanskeligste løype skal være på nivå B for D/H 13-14 og C for D/H -10 og 

D/H 11-12. 

Tillegg i § 16.2.2: 

Skygging og samløping er tillatt i klassene N-åpen og D/H-10. 

Gjeldende regel 16.2.2

N-åpen og D/H -10 er klassetilbud uten rangering. N-åpen er for alle aldre, men 

særskilt tilrettelagt for barn under 13 år. Klassetilbudet kan bestå av flere korte løyper 

med ulik vanskelighetsgrad, slik at deltakerne kan løpe flere sløyfer og samme sløyfe 

flere ganger. Det bør være kort avstand fra arena til start. 



7.3 Innføre N-nivå i klassen D/H-10

Forslag fra Østfold orienteringskrets

Forslag til endring av konkurranseregel 16.2.4 

Gjeldende regel 

Deltagere under 11 år skal ikke løpe stafett.

Forslag til ny regel 

Stryke regelen 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 



7.4 Fjerne pålegg om N-lang-løype i kretsløp

Forslag fra Hordaland orienteringskrets

Konkurranseregler, pkt. 16.5.2.Løype- og klassetilbudet i de ulike 

løpskategorier 

Gjeldende regel 

Det skal tilbys N-lang løype som egen klasse når o-løp arrangeres i 

skogsterreng. Denne klassen skal ha enkleste vanskelighetsnivå, og 

vinnertid tilpasset resten av arrangementet. 

Regelen gjelder nasjonale løp og kretsløp. 

Forslag til ny regel 

Det skal tilbys N-lang løype som egen klasse når o-løp arrangeres i 

skogsterreng. Denne klassen skal ha enkleste vanskelighetsnivå, og 

vinnertid tilpasset resten av arrangementet. 

Regelen gjelder nasjonale løp

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget.  



7.5 Forenkle krav til spredning av startlister og PM 

Forslag fra Buskerud o-krets 

Konkurranseregler kapittel 22 om gjennomføring av arrangement, 

pkt. 22.5.7. 

Gjeldende regel 

Startlister og PM skal slås opp i tilstrekkelig antall, og PM og 

klubbstartlister skal i tillegg deles ut til klubber som har påmeldte 

deltakere. 

Forslag til ny regel 

Startlister og PM skal slås opp i tilstrekkelig antall på arena. PM og 

klubbvise startlister skal deles ut til klubber som har påmeldte løpere, eller 

være gjort tilgjengelig i påmeldingssystemet minst 24 timer før første start. 

Fra Telemark o-krets: I god tid

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget. 



Sak 8 

Diskusjonssaker



8.1 Nasjonalt konkurranseprogram

Styret har kontinuerlig diskusjon vedrørende fremtidens terminliste/konkurranseprogram. 

IOF har bestemt at det skal være to individuelle øvelser også de årene urban (sprint) 

konkurranser gjennomføres. 

Styret vil overfor Forbundstinget 2018 foreslå innføring av en ny sprintøvelse i NM

Forbundstinget i 2014 oppfordret NOF til å ta hensyn til den totale reisebelastningen, spesielt for 

junior, og vi ser at dette utfordres gjennom å legge til arrangement uten å ta bort/samle flere 

arrangement. 

Styret ønsker tilbakemeldinger fra KLM på hele NM porteføljen og det totale omfanget av 

hovedarrangement. 



Konkurranseprogram for Eliten



NM portefølje fot-orientering

NM sprint(urban): 3 øvelser (sprint, knock-out, stafett (mix))

NM skog: 5 øvelser (mellom, lang, stafett, ultra, natt)



8.2 Bruk av stemplingsfrie enheter i terminfestede 

konkurranser

Forslag fra Akershus og Oslo o-krets 

Vi ønsker at det drøftes en policy og strategi for hva slags stemplingssystem 

man skal satse på i fremtiden. 

Forbundsstyrets uttalelse 

Emit Touch-Free stempling er et IOF godkjent stemplingssystem på lik linje 

med vanlig Emit stempling. Dette betyr at i prinsippet kan de arrangørene 

som ønsker det benytte Touch-Free stempling i sine arrangement. Våre 

regler sier kun at det skal benyttes IOF godkjent stemplingssystem. 

Utøvere trenger en personlig emiTag ved teknologiskifte. I dag er det slik at 

minst 95% av junior/senior har anskaffet emiTag. Ca 70% av HL deltagerne 

har anskaffet emiTag, stort sett grunnet bruk i langrenn/skiskyting. Det er få 

rekrutter og veteraner som har personlig emiTag. 



Styrets syn

• Det er ønskelig med ett system i fremtiden 

(forenkling).  

• Framtiden er Touch-Free. 

• Det er viktig at systemet er brukssikkert og bedre 

enn det eksisterende.

• Det fordrer forhandling med EMIT for å sikre gode 

priser og produkter.

• Innfasingsperioden må være lang nok til at 

klubbene ikke blir sittende på utstyr av 

regnkapsmessig stor verdi. 

• Innspill fra KLM vil hensyntas i styrets arbeid.

• Saken er av så stor prinsippiell og økonomisk 

karakter at den vil bli lagt fram på forbundstinget.    



8.3 Kretsstruktur i lys av regionreformen
Forslag fra Sør-Trøndelag o-krets 

8.4 VDG-arbeid
Sør-Trøndelag o-krets og Oppland o-krets ønsker en diskusjon om forbundet 

og kretsenes arbeid med å få adgang til orienteringsaktivitet i verneområder. 

Bakgrunn er gjengitt i forslag a) og b). 

Forslag a) "Standard" forskrifter for verneområder. 

Forslag fra Sør-Trøndelag o-krets 

Forslag b) Opprettelse nye verneområder – NOFs arbeid mot ensartede 

vernebestemmelser i Norge? 

Forslag fra Oppland o-krets 

8.5 Synfarere/karttegnere i Norge
Forslag fra Hordaland o-krets 

Det finnes få profesjonelle synfarere/karttegnere i Norge i dag, noe som flere 

steder er begrensende i forhold til både videre utvikling og vedlikehold av 

kart. Det er vanskelig å finne personer som kan påta seg oppdrag, og som 

har gode referanser fra tidligere oppdragsgivere. 

Hva kan NOF gjøre for å hjelpe klubber som mangler egne synfarere og/eller 

tegnere med tilstrekkelig kompetanse/kapasitet, og som sliter med å få tak i 

kompetente og tilstrekkelig selvgående synfarere og/eller tegnere? 



Sak 6 Informasjonssaker forts.

6.4 Prøveprosjekt forhåndsbetaling Blodslitet 

Det blir gitt en orientering om erfaringene fra prøveprosjektet med 

forhåndsbetaling av startkontingent på Blodslitet. NOF redegjør for 

reaksjoner og innspill til NOF og aktuelle løsninger framover. I denne 

forbindelse er Telemark o-krets sitt forslag (under) et innspill. 

Etterfakturering av påmeldingskontingent beholdes 

Forslag fra Telemark o-krets 


