SAK 6.1 Mosjon og medlemskap
1. Bakgrunn og prinsipper
Mosjonsorientering, er en stor og viktig del av norsk orientering. Våre klubber aktiviserer tusenvis av orienterere
gjennom ulike former for «egenorganisert aktivitet» som tur-o, stolpejakt, toppturer og kjentmannsturer.
Utfordringen fremover blir å sikre opprettholdelse av et godt aktivitetstilbud i regi av vår organisasjon, gjøre dette
enkelt og attraktivt for både arrangør og bruker, og samtidig rekruttere medlemmer til våre klubber.
NIFs modell bygger på medlemskonseptet, der vi skal legge til rette for aktivitet for våre medlemmer. Dette
presiseres også i den pågående moderniseringsprosessen i NIF. Medlemmene skal settes i fokus. Samtidig gir
Kulturdepartementet signaler om betydningen av å legge til rette for egenorganisert aktivitet og gi tilbud til den
inaktive delen av befolkningen i et folkehelseperspektiv.

2. Forbundstingets vedtak mars 2018
 Norsk Orientering vil øke mosjonsaktiviteten og arbeide for at denne aktiviteten bidrar til å øke
medlemsmassen.
 Forbundsstyret bes sette med en arbeidsgruppe med todelt mandat basert på styrets saksfremlegg og
tingets drøftelser
 Utarbeide forslag til hvordan en kan stimulere turorienteringsdeltakere til å melde seg inn i Norsk

orientering, og bli en del av allsidige klubbmiljøer
 Anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i Norske Orientering, herunder hvordan en kan
styrke samarbeidet med Stolpejakten.

3. Styrevedtak NOF
Mandat til arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap er gitt av tinget. Styret godkjente følgende arbeidsmetode for
Arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap:
✓

Det arrangeres et seminar med workshop for å starte opp dette arbeidet og rekruttere medlemmer til denne
arbeidsgruppa. Seminaret arrangeres i juni, evt august.

✓

Gruppa skal være bredt sammensatt og skal utarbeide en plan for utviklingen av turorientering, stolpejakt og
andre mosjonstiltak i norsk orientering med avklaring av navnevalg, organisering, medlemstilknytning,
fremdrift og økonomi. Avklaringer av dette skal også gi føringer for arbeidet med «Finn Fram til VM 2019»
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4. Mål i Strategi 2018-2020
•
•
•

27 000 medlemmer 31.12.2019
30 000 medlemmer 31.12.2020
Innen 2020 er antallet starter i o-løp økt til 145 000 (+26%)

5. Arbeidsgruppen – deltakere og arbeidsprosess
Arbeidsgruppen er representert med deltakere fra klubber, NOF og Stolpejakten.no. og består av:
Kjell Einar Andersen, leder av gruppearbeidet, NOFs styre
Stein Blomseth, NOFs styre
Arnfinn Pedersen, Foreningen Stolpejakten
Morten Dåsnes, Ringerike OL
Svend Sondre Frøshaug, VM2019
Vigdis Hobøl, Oppsal orientering
Ninni Jonsson, NOFs administrasjon
Arbeidsprosessen: Vi strukturerte opp 4 hovedområder som kranser rundt en bruker og en arrangør i
mosjonsorientering som har ført til våre modeller som ligger til diskusjon.
Figur #1

6. Deltakelse i Workshopen
I workshopens gruppearbeid deltok 25 deltakere representert fra ulike klubber/kretser i landet. 9 kretser og
flere store klubber deltok. De ble inndelt i arbeidsgrupper som fikk i oppgave å besvare fire spørsmål:
1. Hvilken modell ønsker vi at mosjonsorientering skal ha i fremtiden mht samkjøring av ulike tilbud?
2. Hva type teknologi/plattform skal til for å tilfredsstille våre eksisterende brukere, og tiltrekke nye brukere
(system)
3. Hvilke navn bruker vi for å være attraktive og mer samstemte? (Innpakking)
4. Hvordan skal dette se ut fysisk? (formen på hva vi leter etter)
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I workshopens arbeid kom det også frem tydelig at mosjonsaktivitet skal være et fullt ut likeverdig
klubbtilbud og mosjonsorienterere skal anerkjennes som likeverdige klubbmedlemmer. Mosjonstilbud må
ha en forankring i klubbens ledelse. Tur-orientering bør imidlertid moderniseres, noe som vil bidra til
sterkere fokus på mosjonstiltak. Det vil også kunne medføre en større annerkjennelse av den jobben som
i dag mange steder gjøres av enkelte ildsjeler som "står litt utenfor" klubbaktiviteten.

Oversikt over dagens mosjonskonsepter
Figur #2- tre nesten like konsepter, 3 forskjellig «eiere», men det er i hovedsak o -klubber som er arrangører av alle
3 konseptene

Figur #3 - Oversikt over ulike APPer med tilgjengelighet UTE med kart. Hvor vil Norsk Orientering være?

+ GEO appene
+ bedriftsidretten 10 på TOPP
…og mange flere
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7. Alternative modeller
Fremstillingen er basert på arbeid fra en workshop og arbeidsgruppens arbeid for diskusjon til
Kretsledermøtet. Det bør i denne omgang ikke tenkes på navn, men modellens effekt. Modellene er ment
som virkemiddel for økt aktivitet og medlemskap og forutsetter en tilslutning fra klubbene.

7.1.

ALTERNATIV 1:

Figur #4 - modellalternativ 1 blir ingen større endring, hverken for brukere eller arrangør. Men det gir
muligheter til å samordne tilbud og medlemskap mer enn det er i dag.

Beskrivelse:
•

•
•
•
•

Opprettholder stolpejakten og tur-o som konsepter – liten endring for klubb/arrangør og deltakere
Mulig for en felles innlogging – men opprettholder to adskilte nettområder
Forutsigbare inntekter og kostnader
Gir brukere mer aktivitetsmuligheter - Kan oppnå flere poeng
Rekruttering NIVÅ 1 med lavterskel, tilby def. målgrupper mer
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7.2 ALTERNATIV 2:
Figur #5 - modellalternativ 2 vil bety en endring ved at vi samler to konsepter under et felles
navn, en felles gjenkjennelses profil som inkluderer tur-o og stolpejakten. Et ansiktsløft som gir
fornying, men poster/stolper i farger består i skog og by. Alternativet gir en motivasjon og
muligheter til å videreutvikle mosjonskonseptet.

Beskrivelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett felles navn, en felles profil
Lik gjenkjennelig profil / en logo
En felles APP for innlogging
Gratis grønne turer og stolpejakt
Tilbud i skog og by
Rekruttering NIVÅ 1 med lavterskel, tilby definerte målgrupper mer
Felles poengoppnåelse
Klubber kan videre dyrke sine tur-o navn på stolper/post
QR kode/ scanne
Andre arrangører får egne vilkår, men videreføres
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7.3

Hva påvirkes av valg av modell (tenk igjennom til møtet)





Medlemstall?
Aktiviteter?
Konseptet mosjonsorientering/turorientering?
Menneskelige ressurser

 Tilhørighet i klubb?

 Økonomi i klubb og forbund?
 Andre viktige områder som har vesentlig betydning for organisasjonen?

7.4

Økonomi

Arbeidsgruppen vil etter KLM gå i detaljer blant annet på;
-

Betalingsmodeller
Fordelingsmodell, inkl tilskudd
Endring av inntekter påvirkninger

8. Aktive mosjonister
Jfr strategi 2018-2020 er målsetningen at antall starter i o-løp øker med 26% innen 2020. Forslagene i dette
dokumentet sikter mot et økt antall medlemmer i o-klubbene, noe som i seg selv kan gi flere deltakere i o-løp.
Arbeidsgruppa ønsker også å se på tiltak for å tiltrekke "aktive mosjonister" / Kondis-folket / skiløpere
/studenter etc til o-sporten. Vi vet eksempelvis at kveldsorientering er et utbredt og populært mosjonstilbud i
Finland, og at vi har lignende arrangementer i Norge som svært få kjenner til. Hvordan fenge/fange
Kondisgjengen?
Tiltak kan eksempelvis være:
- samordning av eksisterende konsepter for lavterskel midtukeløp? (i første rekke samordnet informasjon)
- tydelige linker på nettside(r) for stoplejakt/tur-o som viser vei til forståelige oversikter over lavterskel
midtukeløp og andre arrangementer i nærområdet?
- fadderordning på løp?
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