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Bakgrunn

• Forbundstinget 2012 vedtok Strategi 2020 med mål: 

”1 % av Norges befolkning er i 2020 medlemmer av 

klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.” 

• Strategidokumentet ble redigert til tinget i 2016, med 

økt synlighet og forenkling som prioriterte områder 

for tingperioden

• Strategi 2018-2020 er utarbeidet av styret og 

administrasjonen i fellesskap



VERDIER



I 2020 er vi:

Målet:



1%-målet

Vi kan kun nå målet

– om vi evner å fornye aktivitetene våre slik at det 

oppleves attraktivt å være med og flere ønsker å bli 

med på turorientering eller å bli orienteringsløpere.

– om vi evner å tenke nytt når det gjelder medlemskap

..fortsetter vi som vi alltid har gjort er resultatet gitt



1

Barn, ungdom og 
utvikling

2

Anlegg/kart3

Arrangement4

Paraorientering5

Organisasjon6

Marked og 

kommunikasjon
7

Toppidrett8

Mosjonsidrett og 
rekruttering

8 MÅLBARE HOVEDOMRÅDER



• Kulturendring - Er det finere/bedre å være o-løper 

enn å være o-gåer? 

• Voksne 

• Skole

– Verdens Orienteringsdag

– Prosjektstilling



• Hva assosierer folk flest ordet orientering med?

• Vilt, vakkert og rått beskriver for oss hva vi 

opplever når vi deltar på o-aktiviteter

• Fornye og forenkle aktivitetene våre 

• Miljø (Velledalen IL)  

• UNO



• Kartarkiv

• Mapant

• Lesbare kart

• Jevnlig dialog med myndighetsnivå



• Varierende konkurranseformer

• Norges skal være arrangør av internasjonale 

konkurranser og mesterskap. Langtidsplan.



• Tilpasse ressursbruk med behov for tilbud

• Hvordan se behovet? 

• Utnytte forbundets ressurser



• Det er meningsfylt og morsomt å arbeide i Norsk 

Orientering

• Ungdom må med!

• Enkel og tydelig organisasjonsstruktur med 

hovedfokus på å skape aktivitet

• Oppgaver og ansvar tydelig fordelt. 



• Vi skal selv bli den viktigste kilden til informasjon 

om NO

• Bygge profil og merkevare

• Hvordan kommuniserer vi med omverdenen? 

• TV, TV, TV

• Livestreaming



• Landslag sommer og vinter

• Next Generation

• Skog og SPRINT

• Trener og lederutvikling

– kvinner



1

2

Er inndelingen i 

hovedområder god?  
3

Kjenner du deg igjen i 
utfordringene? 4

Ønske 1: 

Diskusjonen inkluderer 

alle

5

6

7

8

Spørsmål og ønsker

Hvordan fungerer 1 % 
målet for deg? 



Strategi 2018-2020

Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til Strategiplan for 

2018-20 vedtas med de endringer som har 

framkommet under Tingets behandling.


