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Tiltaksområde Mål Tiltak Hvordan ( beskriv) Tidspunkt Ansvarlig Ønsket resultat Rapport 

Rekruttering Øke rekruttering til 

orientering i yngre 

aldersgrupper.

HeOK arrangerer O-troll leir i 

hver region, i samarbeid med 

utvalgte klubber.

Utpeke klubb i hver region som ansvarlig for 

gjennomføring, For region Midt er det 

aktuelt med et samarbeid med Oppland.

2018 NOOREG, Martin 

Skytteren, Anders 

Skjeset

Flere barn med på 

orientering

Rekruttering Øke rekruttering blant 

voksne

Comback-prosjekt NOOREG: Krattuglan. Midt ? Sør ? Felles 

målsetting ? F.eks delta på O-festivalen, KM-

helgen eller vetranmesterskapet

2018 NOOREG, Styret Flere voksne med 

på orientering

Rekruttering Øke rekruttering til 

orientering i yngre 

aldersgrupper.

TEAM 2019 : 

Rekrutteringsprosjekt 2017 – 

2019. (Hovedløpet på Tynset i 

2019) Målgruppe 10-16 år

NOOREG: O-Troll (10 – 12 år ) og O-

Monsterleir (13-16 år)  11. – 12. mai på Os. 

Samling med overnatting på Alvdal 6. – 7. 

juli i forb. Med sommerløpene. Dagsamling 

for 13 – 16 år i Folldal i terreng som er 

relevant til Hovedløpet i 2019. KM i Solør. 

Håper å få med en del nordøsterdøler dit og 

da legges det opp som ei samling.

2018 NOOREG Flere barn og 

Ungdom med på 

orientering

Rekruttering Øke rekruttering til 

orientering i yngre 

aldersgrupper.

Mjøs-O: O-trolleir, 

miljøsamling

Arrangere O-trolleir i samarbeid med 

Oppland o-krets, miljøsamling ifbm Nammo-

cup

Anders Skjeset Flere barn med på 

orientering

Rekruttering Øke rekruttering til 

orientering i yngre 

aldersgrupper.

Glåmdal-O 2020 Samarbeid mellom klubbene i Glåmdal 

angående trening, samlinger, og 

kompetanseheving

2018 Martin Skytteren Flere barn og 

Ungdom med på 

orientering
Rekruttering Øke rekruttering til 

orientering i yngre 

aldersgrupper.

Oppfordre klubbene til å 

samarbeide med skoler

Klubbene kan hjelpe skoler med å arrangere 

skoleorientering, skolemesterskap og hjelpe 

skolene med å arrangere WOD( World 

Orienteering day)

2018 Kretsleder Flere barn og 

Ungdom med på 

orientering

Rekruttering Øke rekruttering med å  

tilby lavterskel tilbud i alle 

kommuner i Hedmark

Innføre stolpejakt i alle 

kommuner i Hedmark

Gjennomføre år 2 i prosjektet 2018 Anders Skjeset; 

Kretsleder

Øke deltakelsen i 

tradisjonell 

turorientering og 

vanlig orientering
Rekruttering Hvite områder 1.  Følge opp aktivitet i 

Rendalen. 

1:  Ekstra midler til kartproduksjon dvs rask 

oppdattering av Elvål-kartet som har 

målestokk 1;7500 og utarbeidelse av 

SKOLEKART på Berger Skole (Barneskole ) 

og Fagertun Skole ( Barne- og 

ungdomsskole ).  2: Godtgjøring til 

instruktører , som er yngre løpere fra .Nord 

Østerdal . 3: Godtgjøring til 

koordineringsressurs.

2018 NOOREG v/ Kari 

Osmoen og  

Kretsleder

Utbredelse og 

gjennopptakelse av 

orientering i disse 

områdene.

Ungdomsaktivi

tet       

Regionale samarbeider HeOK vil prøve å ha et tettere 

samarbeid med 

kontaktpersoner i region sør, 

region nord og Mjøs-O med 

tanke på å tilrettelegge best 

mulig for aldersgruppe 13-20 

år.

2018 Nooreg, Martin, 

Fanny, Styret

Opprettholde godt 

aktivitetsmiljø og 

godt tilbud for 

samlinger for 

ungdom

Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel og flere 

deltakere på løp

Enklere løpsarrangement Løpskaruseller i hver region, NOOREG: 

Vårkarusell, sprintcup vår, NØ mesterskap, 

O-stafesten. region sør: Tour de Glåmdal, 

Nattjakta, region Midt: sprintcup, nattcup, 

ungdomscup. Motivere og informere 

klubbene om Flex-o løp

2018 Arr. Anvarlig Styret Flere 

arrangementer

Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel og flere 

deltakere på løp

Samlinger i hver region NOOREG: Flere samlinger som er i 

forbindelse med TEAM 2019. Arrangere 4-5  

kveldstreninger. Midt/Mjøs-O: samlinger, 

region Sør: ?

2018

Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel og flere 

deltakere på løp

Einarbusamling Miljøsamling 2018 Mjøs-O

Ungdomsaktivi

tet       

Tiomila samling Ha felleslag på Tiomila 2018 Mjøs-O

Ungdomsaktivi

tet       

Delta på Unionsmatch Løpere i fra Mjøs-o og Hedmark er med på 

Unionsmatch i Buskerud.

2018 Mjøs-O

Ungdomsaktivi

tet       

Skape trivsel og flere jenter 

som løper orientering

Støtte jenteprosjekt  Oslo 

/Innlandet

Målgruppe juniorer 16-35 år. Ha fokus på 

gode treninger og samlinger for jenter, med 

sosialt aksept. Støtte foredrag om Mental 

trening

2018 Kretsleder og Mona 

Lome

Sterkere samhold 

og treningskultur 

blant jentene

Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel og flere 

deltakere på løp

HeOK skal arrangere 

Hovedløpssamling i forkant av 

Hovedløpet (14-16 år)

Være med på Camp Stokke i Vestfold Juni 2018 Kari Osmoen Mange deltakere i 

Hovedløpet og at 

ungdommene 

naturlig søker til 

hverandre
Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel Overnatting NM, NM jr og O-

idol

Tilrettelegge for felles overnatting og reise 

for løpere og ledere fra Hedmark og 

Oppland o-kretser

2018 Anders Skjeset, 4 

klubber i Hedmark 

og Oppland tar 

ansvar for dette. 
Ungdomsaktivi

tet       

God trivsel og gi ungdom 

nyttig erfaring i 

forbredelsene til NM

NM-Samling 2018 Anders Skjeset, Mjøs-

o

Godt forberedte 

løpere til jr.NM.

Kompetanse Kartmøte Øke lompetanse på kart Arrangere kartmøte,  gå igjennom ny 

kartnorm og søknadsprosseser

høst 2018 Kartrådet og Styret

Kompetanse Synfaringskurs Øke kompetansen på 

synfaring av kart

Arrangerer i samarbeid med kartrådet 

synfaringskurs i region Nord og i region 

Midt/Sør

vår 2018 Kartrådet og Styret

Kompetanse Øke på løypelegging og 

karttegning

Kurs i løypelegging Odal OL arrangerer kurs i løypelegging.  Vil 

bruke Purple Pen  på kurset, Åpent for hele 

kretsen

vår 2018 Martin Skytteren, 

Odal OL

Økt kunnskap for 

klubbene 

Kompetanse Faglig seminar og høstmøte Høstmøte Arrangere lagledermøte Høst 2018 Styret Økt kompetane for 

klubbene
Kompetanse Økt deltakelse fra klubbene i 

kretsen på 

kompetansehelga som 

orienteringsforbundet 

arrangerer

Oppfordre til deltakelse Informasjon Høst 2018 Kretsleder Bli inspirert!
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